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A SZOCIÁLIS KERDES MAI SZEMMEL
ÍRTA:

CIANETTI TULLIO
az olasz korporációk minisztere

A

mikor több, mint három évvel ezelőtt eldördült az első ágyúlövés a németlengyel
határon,
úgylátszott,
hogy a
háború
Európára
korlátozódik,
sőt
annak
is csupán középső és keleti részeire. A népek új
mérkőzése nagyjelentőségű, de egyedül katonai és
politikai természetű epizódnak ígérkezett.
Feltételezhető volt, hogy a belső és mindenekelőtt
a szociális problémák nem lesznek majd besorolhatók a háború nagy kérdései közé.
A konfliktus elhúzódása és kiterjedése rövid
idő multán felszínre hozta mindazokat a kérdéseket,
amelyek a vihar által felkavart forgatag első perceiben nem kerülhettek pontos és teljes vizsgálat alá.
Kezdetben még áltathatták magukat a konfliktusban
résztvevő összes hatalmak azzal, hogy a győzelem
egyszerűen politikai és gazdasági követeléseiknek,
valamint társadalompolitikai szemléletüknek ellenfeleikre és közvetett úton a semlegesekre való
rákényszerítése lesz.
Két szempontból érdemli meg a most lejátszódó nagy esemény a legnagyobb figyelmet:
egyrészt egyre nyilvánvalóbbá válik a háború erkölcsi
és szociális jelentősége, másrészt új eszmék,
különösen új szociális eszmék szülőjeként jelentkezik
a háború függetlenül a hadviselő felek eredeti
eszmei beállítottságától. Űj alakulások keletkeznek
a világban uralkodó szociális eszmék egymásrahatásából, reakcióiból.
De ha a most születő új eszmék nem is azonosíthatók az azelőtt meghirdetett és üldözött eszmékkel, mindenesetre nagyon érdekes rámutatni arra,
— és a vizsgálat meglehetősen könnyű — milyen
hatással voltak a régi eszmék az új eszmék kialakulására. Különös jelentőségű számunkra, olaszok
számára ez a vizsgálat, mert általa kétségbevonhatat-

lanul megállapíthatjuk, hogy azok az új szociális
eszmék, amelyek formájukban ma még határozatlanok és ingadozók, lényegükben azonban már
tiszták
és
megmásíthatatlanok,
gyökérszálaikkal
ugyanazokból az elvekből és ugyanabból a hitből
táplálkoznak, mint amelyekből táplálkozik több
mint húsz év óta az olasz fasizmus.
Nem hisszük, hogy az új szociális rend nem
lesz egyéb az Olaszországban megvalósított fasiszta
korporatív rendszer egyszerű általánosításánál. Az
ilyen elképzelés azonkívül, hogy ellentétes azzal,
amit előbb megállapítottam, túlzó és nem logikus.
Túlzó, mert csak igen tág értelemben lehet és kell
majd a népek azonos új szociális rendjéről beszélni.
Lesznek a népeknek közös eszméi, közös vezérelvei. De minden népnek saját magának kell majd
kiformálnia és továbbfejlesztenie a közös eszmék
alapján kultúráját, gazdasági és szociális életét.
De logikátlan is volna az említett elképzelés, mert
sohasem áltattunk senkit azzal, hogy tanításunk
a csalatkozhatatlan és megmásíthatatlan szociális
evangélium. A fasizmus mindig többre becsülte
a cselekvést az ígéreteknél, a valóságot az elméletnél,
így a mi önbizalmunk a szociális politika terén
nem jelentett soha többet, mint hitet, bizalmat
szociális alkotásaink jóságában. Sok megvalósítás
kevés igaz eszme alapján. A mi „állandónak"
nevezett forradalmunk sohasem törekedett a szociális küzdelem befejezésére, a végleges győzelem
pálmájára. A világ halad és fejlődik. A háború
hatalmas súlya alakítja a mi felfogásunkat, nézeteink és megvalósításaink alakulását is. Hiszen mi
hirdettük mindig a háború nagy szociális és forradalmi értékét.
1938-ban Mussolini megállapította a korporációkról szóló törvény vitája alkalmából a gazdasági
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szabadelvűség rendszerének végleges csődjét. Most
hozzátehetjük ehhez a megállapításhoz, hogy nincs
olyan kormány többé, amely érdektelennek tekintené magát a gazdasági és különösen a szociális
problémákkal szemben. Az új idők iránya ez. Ezt
az irányt követte és vallotta a fasizmus. Jelentkezett
már a háború előtt is itt-ott ez az irány, de csak
a háború hatására kapott hódító erőt, megállíthatatlan lendületet.
Ki hinné ma már, hogy a termelés és a munka
rendjébe való állami beavatkozás a háború tartamára szóló szükségintézkedés csupán? Vannak beavatkozási formák és vannak intézmények, amelyek
egészen biztosan eltűnnek majd a béke visszatértével. De az az új szociális szellem, amely ma
áthatja a népeket, meg fog maradni a háború után
is fejlődve, tökéletesedve, alkalmazkodva — a
természet rendje szerint. A régi „háborús szükségállapot" szerkezete a maga ideig-óráig tartó jellegével
csak kis rész az új, átfogó gazdasági rendben, a
tegnap még örök időkre szólóan liberális-kapitalista és demokrata berendezkedésűnek hirdetett
államok számára is.
Az új rend új eszmék és új eszmény, új hit
jegyében születik. A háború meggyorsította a
fejlődési folyamatot, áthatotta hősi lelkületével az
új törekvéseket. Az általa felidézett új, jobb világot követelés szellemében győz minden népen
belül és a népek egymás között való kapcsolataiban
is a Mussolini által hirdetett szociális igazság
gondolata.
Űj szociális hit hatja át tehát a népeket és ez
a hit azonos azzal, amely — amint megjegyeztem –
több mint húsz éve eltölt minket. A XX. század
társadalmának történeti dilemmája: liberális-kapitalizmus vagy kommunizmus. Egészen a legutóbbi
időkig néhány kivételt leszámítva azt hitték az államok, hogy tovább folytathatják a demokratikusliberális kapitalizmus rendszere alapján folyó életet.
Most pedig mindazok, akik figyelemmel kísérik
az országokat mozgató eszmeáramlatok fejlődését,
tudják, hogy a liberális-kapitalizmus visszavonhatatlanul csődbe jutott és az előre törő új eszmék változatosságában felismerhető egy olyan általánosnak
mondható eszmekomplexum, amely ha nem is
azonosítható teljesen a korporatív elgondolással,

nagyon közel áll hozzá. Elfordulás a liberalizmustól
és elítélése a kommunizmusnak: ez jellemzője
ennek az eszmei irányzatnak.
Általánosságban visszautasítják az Oroszországgal és az orosz gazdasági-szociális renddel rokonszenvező országokban is a szociális probléma kommunista megoldását. így hát számukra sem marad
iinás lehetőség, mint az állami ellenőrzés, az osztályok között való együttműködés, a szociális igazság,
a közjó által meghatározott kereteken belül az
egyéni jogok elismerése, a közfeladatokat szolgáló
tulajdonjog és magánkezdeményezés tiszteletbentartása. Ez ugyan még nem elég arra, hogy ennek
alapján korporatívnak nevezzünk valamely rendszert, de az bizonyos, hogy a korporatív rendhez
közelálló, sőt nagyon közelálló megoldáshoz jutottunk. Erkölcsi elégtételt ad nekünk ennek tudata, mert
igazolja eszméink, elgondolásaink helyességét és
életképességét.
Magának a szociálpolitikának a fogalmi értékélése is új és határozott változáson megy át napjainkban, bár ugyancsak erős módosítást szenvedett
már az utolsó húsz évben a régebbi időkhöz képest.
A szociálpolitika központi motorja, uralkodó tényezője lesz az új állam cselekedeteinek. Az államok
nagy többsége a többi között egyik — fontos vagy
kevésbbé fontos — feladatának tekintette egészen
a legújabb időkig a szociálpolitikát. A külpolitika,
honvédelmi politika, gazdaságpolitika, pénzügypolitika, népesedési politika stb. mellett nem hiányozhatott a szociálpolitika sem. Ez a szociálpolitika
az állami feladatok meghatározott, minden egyéb
feladattól elkülönített körét jelentette.
A korporatív fasiszta rendszer természetesen
mindig szembenállott a szociálpolitikának ilyen elkülönített, izolált szemléletével, már csak a létalapját adó elvek természeténél fogva is. Dolgoztunk
és harcoltunk eddig ezekért az elvekért. Most,
hogy a jó mag elkezdi teremni a maga gyümölcseit,
új erővel kell hinnünk és cselekednünk, szembeszállnunk nagy lelki kiegyensúlyozottsággal és
fasiszta elhatározottsággal a nehézségekkel. Törekvéseink egyre újabb szellemi és társadalompolitikai
eredmények elérésére irányulnak. Ennek tudatában
és a forradalmunkból született eszmék termékenységének láttán hinnünk kell, hogy ezután is tudunk
i majd alkotásokkal és eszmékkel hozzájárulni az új,
és jobb világrend kialakításának nagy munkájához.
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ÚJ EMBERTÍPUS
ÍRTA:
FÖLDES BÉLA
Az emberiség mai forgatagában gyakran találkozunk azzal a felfogással, hogy új embertípusra van szükség és új embertípus van
kialakulóban. Magunk is e helyen ennek
többször adtunk kifejezést. Érdemes azonban e
kérdést egyszer közelebbről megvizsgálni. Van-e
ennek az álláspontnak jogosultsága és van-e szükség tényleg új embertípusra? Van-e kilátás annak
megvalósulására? És ha igen, milyen úton, milyen
eszközökkel, milyen módszerekkel érhető el? Mik
lesznek, mik legyenek az új típus jellemvonásai?
Miben különböznek e jellemvonások előbbi századok és különösen a XIX. század emberének jellemvonásaitól? Ezekre a kérdésekre keressük a tájékoztatást.
Kezdjük mindenekelőtt az utolsó kérdéssel.
Úgy vélem, nem találok ellenmondásra, ha azt
állítom, hogy előbbi korokban is találunk magasabbrendű, nemesebb embertípusokat. Ami különösen
a XIX. századot illeti, csak felületesség tagadhatja
annak nagyságát és azzal együtt a XIX. század
embertípusának kiválóságát. Különösen hazánk
annyit köszönhet kulturális, gazdasági, politikai és
erkölcsi tekintetben e kor emberei kiváló típusának.
A jobbágyság eltörlése, az alkotmány visszaállítása,
a gazdasági erők hatalmas lendülete, az irodalom
fényes kibontakozása az akkori embertípus vívmányai. E kor embere erősen magyar, erősen európai,
erősen keresztény volt, türelmetlenség nélkül (Pauler
Tivadar, Kautz Gyula, Apponyi Albert, Tisza István),
habár a soká elhanyagolt világi érdekek előnyomulása folytán rövid ideig egyes társadalmi rétegekben
a vallásosság gyengült. Tehát a szentistváni gondolatnak — magyarság, európaiság, kereszténység —
legalább olyan képviselője volt, mint a mai kor embere. E kornak tévedése főleg az volt, hogy a szabadság eszméjét a gazdasági és szociális élet olyan terére
vitte át, az erőseknek a gyengékkel való versenyére, ahol
az nagy károkat okozott. De még ezzel szemben is
voltak már abban a korban egy helyesebb felfogásnak képviselői. A XIX. század embertípusa tehát
jó típus volt, de ez nem zárja ki, hogy a jelenkor
még magasabb típusra törekedjék, oly típusra, mely
magasabb szociális és gazdasági igazságra törekszik,
ezzel együtt a nemzeti élet magasabb színvonalára,
kiterjesztvén a gyengébb társadalmi osztályokra a
jólét, a kultúra, a közérzület magasabb élvezetét.
Az emberi típus kialakulására olyan sokféle,
hatásában kiszámíthatatlan tényező van befolyással,
hogy azoknak kibogozása nehéz probléma. Eltekintve
a veleszületett fizikai, szellemi, erkölcsi tulajdon-

ságoktól, amelyek sokszor döntőek és a többi tényezőket ellensúlyozóak, itt természetesen elsősorban
a család, a családi élet, annak jó és rossz levegője
irányadó. Azután jön az iskola és az e fogalomban
összefoglalható összes tényezők: tanító, tanulótárs,
tananyag, tanidő, tanulóhely stb. Azután következik
az olvasmány hatása, a színház, a lapok és lassanként az élettapasztalatok hatása. Ezekre a tényezőkre
kell hatni, ezek jó hatását kell fokozni, rossz hatásukat tompítani vagy éppen kikapcsolni, hogy egy új
embertípust lehessen kialakítani. A mai társadalmunkban nagy hatással van az egyesületi élet, a
politikai élet. Mindezeket a tényezőket, körülményeket, erőket tekintetbe kell venni, ha emberi
típus kialakításáról van szó. A természettel erősebb
függésben élő népeknél, népcsoportoknál az egyház
működése is számbajön, a városi lakosságnál, sajnos,
ez a tényező gyengébb.
Az új, egészségesebb, magasabbrendű embertípus kialakításánál mindezekre a tényezőkre tekintettel kell lenni. Minthogy e típus többnyire a középiskolás korban alakul ki, ez a kor különös figyelmet
érdemel. Nagy fontosságot kell ezért tulajdonítani
a középiskolai tanárképzésnek. Visszatérek indítványomra, hogy különösen a középiskolákban, az
utolsó félévben előadás illesztessék be, amely az életbölcseség nagy képviselőit: Marcus Aureliust,
Senecát, azután Bacont, Montaignet, Larochefoucauld-t, Emersont, stb. tárgyalja.
Talán nem is kell új típusról beszélni, csak azt a
típust életrehívni, amelynek jóformán minden korszakban voltak képviselői, ha kis számban is. Mert
minden korban volt nemes emberi anyag, hiszen másképen elpusztult volna az emberiség. Az Eötvös
Józsefek, a Deák Ferencek, az Apponyi Albertek, a
Prohászkák, a Semsey Andorok és sok mások a gyűlölködést, az erőszakoskodást, az embergyalázást s az
önzést nem ismerő, nemes lelkek legyenek a nemtők,
kiknek hasonmására formálódjék az új emberi tipus.
Mindenesetre, az új emberi típusban kell, hogy
az erősebb szociális érzés kifejeződjék. Ez érzés
erősítésére nagyon sokat tehet a törvényhozás és a
közigazgatás. Az ez évben életbeléptetett új olasz
magánjognak első része a Carta del Lavoro, ami azt
jelenti, hogy e törvény alapelvei, szelleme az egész
jogéletre kihatnak. A közigazgatás munkálkodása is
remélhetően demonstrálni fogja, hogy az állam és a
társadalom a szociális gondolatot minden téren
érvényesíteni akarja. Ezek fontos tényezők a szociális gondolkodás terjesztésére. Tehát reményt nyújt,
hogy a szociális érzés mindinkább uralkodó érzéssé
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fog válni és az új emberi típusnak mindenesetre ez
a legerősebb, legfontosabb, legáldásosabb jellemvonása.
Az új embertípusnál egyensúlyban kell lennie az
anyagi és szellemi javak megbecsülésének. A XIX.
század embere beleszédült a materializmusba. A gép,
a vasút, a távíró, a gyár, ezek a XIX. század csodái,
szemben az előbbi századok primitívségével, szegénységével, megzavarták a nemzedék ítélőképességét.
A XX. században a társadalmi harcok, a nagy gazdasági diszparitások tarthatatlansága, a két világháború
a szellemi és erkölcsi javak szerepét kellő világításba
helyezték. A szellemi és erkölcsi javak véghetetlenek, milliók által élvezhetők, egyesek által birtokba
nem vehetők és közös tulajdonát alkotják az egész
emberiségnek. A XX. század embere tehát kiszabadulhat a vagyon zsarnoki börtönéből. Azért
indokolt, hogy a XX. század ivadékai, tehát az új
embertípus emberei is letegyék a materialista életfelfogás lobogóját.
Az új embertípus egyik jellemvonása, hogy
szereti, tiszteli a munkát, a fizikai és a szellemi munkát, a nehéz céltudatos munkát, a becsületesen végzett munkát, az egyéni és társas munkát. A munka
nem büntetés, hanem áldás. A munka narkotikum az
élet viszontagságai között. A munka legbiztosabb
forrása az önbecsülésnek és a megelégedettségnek.
A munka legerősebb kapocs a társadalom tagjai
között. A munka ébresztője sok nemes emberi
tulajdonságnak. Ha új embertípust akarunk, annak
tehát elsősorban munkaszerető embernek kell lennie,
így felfogva, a munka nemcsak keresetforrás, hanem
magasabb társadalmi, a közösség irányában való
teljesítés. Ennek belátása vezeti a mai kort a munka
megbecsülésére és ebből a megbecsülésből fakad legbiztosabban a szociális szellem. Ennek a szellemnek
egyik szükséges követelménye, hogy a munkát mindenki megbecsüli és maga is munkát akar végezni.
A szociális szellem ébredése így egyúttal a nemzeti
termelés fokozását jelenti.
Az új embertípus hivatásszerű munkakészségén
kívül tudomásul veszi az emberiség egyéb nagy kultúrköreit: tudomány, irodalom, művészet. Ezek iránt
kellő érdeklődéssel viseltetik, elsajátítva azt, ami
egyéniségének kiegészítésére és megnemesítésére legalkalmasabb. Hódol a nemzeti élet nagy eszméinek:
szabadság, függetlenség, önkormányzat, haladás,
béke. Tiltakozik ez eszmények megsértése és megtagadása ellen és az állami életnek olyan berendezése
ellen, amely mellett az állam tagjai dróton ráncigált
marionettekké válnak. Fájlalja a munka évszázados
alkotásainak, az emberiség jóléte és az egyének ősjogai ellen intézett háborúkat, mint barbár korszakok kegyetlen, végzetes maradványait. Vallásos
bensőséggel az emberi sorsot az isteni bölcseségre,
az isteni szeretetre és isteni irgalomra bízza.

A magasabb emberi típusban benső erővel megnyilvánul a nemzeti érzés, anélkül, hogy az másokkal szemben, a világ emberiségével szemben teljes
apátiához, vagy éppen gyűlölethez vezetne. Teljes
elismeréssel adózva a nemzeti géniusz alkotásainak,
a nemzet történetében megnyilvánuló nagy képességeinek, a magyar nemzet kétségtelen államalkotó
és államfenntartó hivatottságának, hálával elismeri az
új embertípus az európai világnak köszönhető sok
szellemi, gazdasági, politikai, kulturális kincset.
Ezeket a kincseket a magyar nemzet nem egyszerűen
elsajátította, hanem azokat a nemzeti géniusz hatása
alatt magáévá tette. Ez is csak fokozza az új embertípus erős nemzeti jellegét. Éppúgy, mint ahogy az
új embertípus bensőleg erős keresztény érzéssel lesz
telítve, bár tudomásul veszi a hitélet terén megnyilvánuló nagy harcokat. A kereszténység lényege a
szeretet, a kereszténység lényege az áldozat, a
kereszténység lényege az Istenben való bizalom.
A legmagasabb típust képviselő ember hű képviselője a keresztény gondolatnak, a keresztény hitnek, mint amely a magasabb emberiség záloga.
Az új embertípus kialakításánál az a körülmény is figyelmet érdemel, hogy az emberi jellem
kialakulásánál nagy szerepet játszanak a példák.
E tekintetben a mai helyzet nem nagyon kecsegtető.
Kevés a nagyértékű, nemes példájú egyéniség,
annál több az üres kongású, önzéssel telített, hangoskodó egyéniség.
Szem előtt kell tartani, hogy a XX. század mai
emberanyagának beteg idegrendszerét az események
megtámadták. Gondoljunk csak vissza néhány történeti tényre. Először két világháború, két mélyenmenő forradalom, a velejáró számtalan idegbontó
jelenséggel. Államok, államrendszerek, dinasztiák
bukása. Az infláció folytán majdnem az összes ingó
vagyon megsemmisülése és százezrek elszegényedése.
Az államhatalom eddig nem ismert kiterjesztése és
az élet teljes bürokratizálása, főleg a háborús évek
alatt. A háborúk alatt a fiatal nemzedék nevelésének,
oktatásának, egészségügyének, családi életének megzavarása. A megszűnt nemzetközi béke folytán majdnem teljes földrajzi elzárkózás és a nemzetközi érintkezés jótékony hatásának megszűnése. Egészen új
eszmekörök keletkezése. Új, mélyreható találmányok,
mint rádió, film, repülőgép. Áldatlan pártalakulások
és pártharcok. Mindennapi jelenségek: gyűlölet,
amoralizmus, erőszak. Sajnos, ilyen a légkör, amelyből az új embertípusnak kellene kialakulnia.
Nagy áldás volna, ha az új embertípus az igazság
eszméje alatt élhetne. Egy szellemes író valamikor
könyvet írt a konvencionális hazugságokról. De ezek
a konvencionális hazugságok többnyire ártatlanok,
szokásszerűek voltak, most pedig a legkomolyabb
viszonylatokban a hazugság dominál. Hazudnak, ha
hízelegnek, hazudnak, ha gyűlölnek. Lehetetlen fel-
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sorolni a hazugság tömegjelenségeit. Általános kórság
fejlődött ki az álkultúra szolgálatában. Hatalmas apostolra lenne szükség a hazugság aljas démonjainak
leküzdésére. Az új embertípusnak kell ezt az apostoli
küldetést vállalnia.
A kor tele van eszmékkel, elgondolásokkal,
propagandával. Minderről gondoskodnak bőven.
Mindenki arra törekszik, hogy valami meglepőt
mondjon, amit azután a lapok nagy betűkkel, vezető
sorokban tudtára adnak a közönségnek. Természetesen ez eszmék között sok van, amelyek egymásnak
ellentmondanak. Ezekből lesznek azután a hivők segítségével a koreszmék, »korszellem«. Az új embertipu s kialakulása valóságos Scylla és Charybdis közé
kerül. Az új embertípus fontos tulajdonsága ezért,
hogy képes legyen az eszméknek ebben a zavarában
megtalálni i helyes utat, a szellemi hamis pénzt,a
szellemi buborékokat kellően leértékelni. Sokfelé
máris munkába veszik az új típus tenyésztését. De itt
többnyire inkább arról van szó, hogy eszközöket
neveljenek a politikai hatalom számára. De az új
típust nem ilyen alapon kell nevelni. Az új típus
csak az erkölcs regeneráló gyümölcse lehet, amely
kötelességtudást, felelősségérzetet követel, de amely
jogokat is ád.
Hogy ebben a zaklatott világban az egyháznak
egy nemesebb típus kialakításánál vezető szerepe
van, nem szükséges bővebben magyarázni. Az egyháznak mindig törekvése és módja volt az embereket
nemesebb irányba vezetni, magasabb szférába emelni
és az élet káros befolyásait lehetőleg ellensúlyozni.
Az egyház az egyedüli földi hatalom, amelynek csak
magasabb erkölcsi feladatai vannak. És az egyháznak
munkája ma ismét fogékonyabb lelkekre talál.
Egyet ne felejtsünk említeni: új embertípus –
régi iskola? Az új embertípus kialakulása új oktatási
rendszert követel. A mai oktatási rendszerben sok
az abszurdum. Sok a hozzá nem értő dilettáns műve.
Részint elavult is, egy leáldozott társadalmi és kulturális idő szüleménye. Rossz utánzat, majmolás.
Egészen újból szervezendő. A magyar egészséges
szellemtől kell az új oktatási rendszernek áthatottnak lennie.
Egy új, nemesebb embertípus kialakulásának
óhaja természetesen nem azt jelenti, hogy minden
ember megfeleljen ennek a típusnak. Sokan képtelenek erre természeti és egyéb körülmények folytán.
Meg kell talán elégedni azzal, hogy annyian érjék el
ezt a típust, hogy a társadalom tömegéből elég erősen
kiemelkedjenek, annak színt adjanak és különösen a
társadalmi, szellemi, a politikai élet számára irányt-

szabjanak és az alsóbbrendű típusok erőlködéseit
ellensúlyozzák, hatálytalanítsák.
Ha keressük azt, mily rétegekben volna legvalószínűbb egy magasabb embertípus kialakulása, talán
a következő eredményhez jutunk: 1. A felső- és
középső rétegek tagjainál, akiknél ez a képesség megvan, vagy közérdekű működésük folytán kifejlődhetik. 2. A köz szolgálatában, különösen annak
szociális ágában alkalmazottaknál. 3. A hitélet szolgáiban, katolikusoknál és protestánsoknál, akik a pápai
szociális enciklikák szellemét magukba felvették.
4. A munkásokban, akik állami vagy társadalmi intézmények élvezetében vannak, továbbá, akik szociális tanfolyamokat, így különösen a Munkásakadémiát látogatják. 5. A parasztréteg ama fiaiban,
akik a népfőiskolákat látogatják. 6. Mindazokban,
akik szociális szolgálatot teljesítenek és az emberi
sors viszontagságaival találkoznak. 7. A nőkben.
8. Azokban, akik az újabb birtokpolitikai, szociális,
fajvédelmi törvények által előnyös helyzetbe jutottak.
9. Mindazokban, akik magasabb műveltségük és
belátásuk folytán a haladás követelményeit felbecsülni
tudják.
Jellemző, hogy bár különböző társadalmi csoportokban találunk a magasabb új embertípusra
emlékeztető egyéneket, tekintélyes mértékben előfordulnak a városi munkásság sorában, ahol a kedvező
átalakulást jobb kereset, magasabb műveltség,
higgadt belátás, nyílt ész előmozdítják. E tekintetben jótékony hatást észlelhetni, mint ezt az eredmények mutatják, az Országos Szociálpolitikai Intézet
Munkásakadémiájának hallgatóinál.
Konklúzió.
Befejeztük a probléma különböző oldalait megvilágító vizsgálatunkat. Eredményként megállapíthatjuk, hogy az új, nemesebb, magasabb típusnak
kialakulása vagy egy régibb, magasabb embertípushoz való visszatalálása az emberiségnek, különösen az
európai emberiségnek nagy jótétemény volna. Vájjon
a mai, sok tekintetben brutális és bárdolatlan kor
lelki, szellemi, erkölcsi, politikai, gazdasági, szociális, jogi betegségeivel és miazmáival erre képes-e,
az nem bizonyos, sőt az sincs kizárva, hogy egyelőre
az embertípus további visszafejlődésével kell számolni. Ez a jövő titka. De a végső győzelem előbbutóbb mégis a magasabb, a nemesebb embertípusé
lesz. Egy Assisi Ferenc, egy Aquinói Szent Tamás,
egy Rousseau, egy XIII. Leó nem járt hiába a földön.
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A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI
BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI
ÍRTA:

ILLÉS GYÖRGY
A csehszlovák köztársaságnak az 1938-39
években történt felszámolása után a Magyarországhoz
visszacsatolt
területeken
élő
munkásrétegek szociális biztosítása a magyar társadalombiztosító intézetekre hárult. A csehszlovák társadalombiztosítási jogrendszer – akár
a biztosítottak körének szabályozását, akár a szolgáltatások minőségét és mennyiségét tekintjük is igen hathatós védelemben részesítette a hatálya alá
tartozó biztosítottakat. így többek között Csehszlovákiában a mezőgazdasági cselédek és napszámosok nemcsak baleseti és öregségi biztosításban
részesültek, hanem a csehszlovák kerületi betegbiztosító intézetek az ipari munkások betegségi
biztosításával párhuzamosan a mezőgazdasági munkásrétegek betegségi biztosítását is ellátták, ellentétben a magyar társadalombiztosító intézetekkel,
amelyek a mezőgazdasági munkások betegségi biztosítását mindezideig nem illeszthették be nemzeti
szempontból nélkülözhetetlen munkásságuk keretébe, bár az iparforgalmi népesség betegségi és
baleseti biztosítási jogrendszerét új alapokra fektető 1907 évi XIX. t.-c. tárgyalása során az országgyűlés már országos határozatot hozott, amelyben
„felhívja a m. kir. földmívelésügyi kormányt, hogy
a mezőgazdasági munkásoknak és cselédeknek betegség és baleset esetére való kötelező biztosítása iránt
törvényjavaslatot készítsen és azt lehetőleg a közeljövőben terjessze a képviselőház elé". A visszacsatolt területekkel visszatért munkásrétegek szociális
biztosítási jogainak elismerésével és azoknak további
fenntartásával kapcsolatban az volt a kormányzati
álláspont, hogy ezek lehetőleg teljes mértékben fenntartassanak és inkább fejlesztessenek, semminthogy
a szolgáltatások vagy a biztosításba bevont rétegek
körének korlátozásával a biztosítottak valamely rétegénél jogfosztás következzék be. Erre tekintettel
a 11.770/1939. M. E. számú rendelet a felvidéki
és kárpátaljai területeken élő mezőgazdasági munkások betegségi biztosításának ellátását az Országos
Társadalombiztosító Intézetre ruházta, amely intézetnek amúgyis feladatkörébe tartozott a visszatért
területeken élő ipari munkásság és az ú. n. magánalkalmazotti munkavállalók betegségi biztosításának
ellátása. Az OTI az 1938-39 években az előbb
említett három munkavállalói réteg betegségi biztosítását a csehszlovák jogszabályok alapján egy
üzletág keretében bonyolította le. Amikor a
11.770/1939. M. E. sz. rendelet az 1940 január 1-i

időponttal hatályba léptette az 1927: XXI. t.-c.-t,
kimondotta, hogy a mezőgazdasági munkások biztosítási kötelezettségének megállapításánál az 1934
évi 189. számú csehszlovák törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni azzal az eltéréssel mégis, hogy a
biztosítás ellátásánál bizonyos vonatkozásokban az
OTI-re érvényes szabályok legyenek irányadók.
A 11.770/1939. M. E. sz. rendelet intézkedett az
iránt is, hogy a mezőgazdasági, valamint az ipari
és magánalkalmazotti biztosítottak biztosításából
folyó jövedelmek és kötelezettségek külön üzletág a mezőgazdasági és az ú. n. általános üzletág keretében külön-külön számoltassanak el.
A mezőgazdasági üzletág biztosítottjainak és
segélyezettjeinek forgalmára vonatkozó rendszeres
adatszolgáltatás csak az 1940 évi október hó elejétől
kezdve volt megoldható, ezért az 1941 évi adatok
tekinthetők elsőízben teljesen alkalmasaknak arra,
hogy egy év eredményeinek keresztmetszetében
számot adjanak a mezőgazdasági üzletág működéséről. Ezek az adatok továbbmenőleg alkalmasaknak
látszanak annak megítélésére is, hegy vájjon mind
szociálpolitikai, mind pénzügyi szempontból nem
lenne-e célszerű és kívánatos az országos mezőgazdasági
betegségi biztosításnak a felvidéki elrendezés mintájára
való megoldása. Az adatok fontos támpontokat nyújtanak a jelentkező problémák megvilágítására és
az említett alapon felállítható új biztosítási ágnak
életrehívásával kapcsolatban a biztosításból folyó
költségek fedezetére szükséges jövedelem járulékkulcsának és a közgazdasági életet terhelő újabb
szociális teher nagyságának becslésszerű meghatározására is.
Tekintettel továbbá arra, hogy a Felvidéken
megoldott mezőgazdasági betegségi biztosításnak
országos hatállyal kiterjesztése esetében oly országrészek – pl. az Alföld – mezőgazdasági munkásai is
bevonatnának a biztosításba, akiknek szociális és
egészségügyi viszonyai (kereset, családi állapot, megbetegedésre hajlamosság, települési viszonyok, stb.)
többé-kevésbbé elütnek a felvidéki és kárpátaljai
területeken betegség esetére biztosított mezőgazdasági munkások hasonló életkörülményeitől, az
ebből származó és a biztosítási költségek és jövedelmek összegszerűségében jelentkező esetleges kockázati eltolódásokat akként igyekeztünk kiértékelni,
hogy a felvidéki és kárpátaljai területeken az általános üzletág keretében biztosított ipari és magánalkalmazotti munkavállalók viszonyaira vonatkozó
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adatsorokat összehasonlítottuk: a) az alföldi
kerületi pénztáraknál (Baja, Debrecen, Gyula, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Makó, Nyíregyháza, Szeged, Szentes, Szolnok), b) az összes
vidéki kerületi pénztáraknál és kirendeltségeknél
betegség esetére biztosított általános üzletági munkavállalók vonatkozó adatsoraival. A teljesség kedvéért
ugyanakkor közöljük az OTI összes helyi szerveire
megállapított adatsorokat is.

erős változásoknak van alávetve, amely körülmény
az idényszerűen, illetőleg alkalmilag foglalkoztatott
munkások aránylag nagy számára mutat. A biztosítottak átlagos létszámának az 1941 évben tapasztalt időszakos változásairól az 1. számú táblázatban
foglalt havonkinti átlagos létszámadatok adnak tájékoztatást.
1. sz. táblázat
Az átlagos biztosítótű létszám havonkinti alakulása
az 1941 évben

1. A biztosítottak létszámadatai.
A mezőgazdasági üzletágban biztosítottak átlagos létszáma az 1941 évben 36.994 volt, amelyből
az ú. n. mezőgazdasági magánalkalmazotti csoportba
tartozó biztosítottak átlagos száma 432, tehát mindössze 1.2%-ot tett. Ez utóbbiak levonása után
mutatkozó 36.562 főnyi mezőgazdasági munkáslétszám első pillanatra alacsonynak látszik, ha annak
a területnek népességstatisztikai adatait, amely
területen a szóbanlévő biztosítás hatályban van,
az ország többi részeire vagy az ország jelenlegi
egész területére vonatkozó népességi adatokkal vetjük össze. Az 1941 évi népszámlálási adatok szerint
ugyanis a 14,669.128 főt kitevő összlakosságbál a
visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai országrészeken 1,713.363 lélek lakott, azaz az összlakosság
11.68 %-a.
Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet
1941 évi jelentése szerint, a Délvidéket leszámítva,
az ország területén az öregség esetére biztosított
mezőgazdasági munkavállalók évvégi száma 722.052
volt. Tekintettel arra, hogy az Országos Társadalombiztosító Intézetnél betegség esetére biztosított felvidéki mezőgazdasági munkások köre nagyjából fedi
az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézetnél
öregség esetére biztosított felvidéki mezőgazdasági
munkások körét, a betegségi biztosításban résztvevő
felvidéki mezőgazdasági munkavállalók létszámának kb. 90.000-100.000 főben kellett volna jelentkeznie. A két létszám között mutatkozó feltűnően
nagy eltérésnek oka az, hogy míg az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet által kimutatott létszám
a biztosításban akármilyen rövid ideig résztvettek
számát tünteti fel, addig az Országos Társadalombiztosító Intézet szerinti létszám ú. n. átlagos létszám, vagyis az év minden egyes napjára vonatkoztatott, kiegyenlített napi létszámadat, amelynél az
év egyes napjaira megállapított létszámok természetesen – sokszor jelentékenyen – magasabbak
vagy alacsonyabbak. Az Országos Mezőgazdasági
Biztosító Intézet átlagos taglétszáma a 4. b) pontban
leírt számítás alapján 214.551 fő, amely iétszám
az éwégi 722.052-t kitevő tényleges létszámnál
ugyancsak lényegesen kisebb. Az év folyamán éppen
a mezőgazdasági biztosítottak létszáma különösen

Magának a mezőgazdasági átlagos létszámnak
változásaiból kitűnik, hogy az idénymunkások nagyobbmérvű foglalkoztatása az 1941 évben a májusnovember hónapokra esett. A július és augusztus
havi átlagos csúcslétszámok majdnem kétszeresét
teszik a január, február és a december havi átlagos
létszámnak. Ha ez utóbbi hónapoknak egymáshoz
hasonló átlagos létszámadatait egyenlőnek vesszük
az év folyamán állandó munkában állók (gazdasági
cselédek) létszámával, akkor megállapíthatjuk, hogy
az 1941 évben a mezőgazdasági állandó munkások
összes járuléknapjainak száma közel háromnegyed
részét, ezzel szemben az idénymunkások (napszámosok) járuléknapjainak száma, időnkinti igen
magas napi létszámuk ellenére, csak valamivel több,
mint egynegyed részét tette a mezőgazdasági összes
járuléknapok számának.
A mezőgazdasági adatoknak az általános üzletág
adataival történt egybevetése arra enged következtetni, hogy a mezőgazdasági idénymunka az általános
üzletág keretében biztosított – jórészt iparforgalmi – munkások létszámát számottevően nem
befolyásolja. Bizonyítja ezt a 2. számú táblázat is,
amely az általános üzletág havonkinti országos
átlagos létszámadatait az 1937-1941 évig terjedő
időre foglalja magában.
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31-ikére történt a biztosítotti létszám leolvasása
napibérosztályok szerint, amelynek összevont eredményeit – egybevetve az általános üzletágban biztosítottak napibérosztályos megoszlásának hasonlóan
összevont adataival – a 4. és 5. számú táblázatok tartalmazzák. Ehhez az összeállításhoz hozzá

Mindezekből az adatokból az tűnik ki, hogy
a mezőgazdasági idénymunka nagy munkaerőszükségletét nem az iparforgalmi foglalkozású napszámosok köréből fedezi, hiszen ezek az ipari idénymunkák (építőipar) munkapiacán találják meg foglalkoztatásukat, hanem a falusi napszámosok, törpebirtokosok és családtagjaik – nem kis mértékben
a falusi női munkaerők – köréből. A női munkások
átlagos létszáma ugyan a felvidéki mezőgazdasági
biztosításban viszonylag igen alacsony, amennyiben
az átlagos biztosítotti összlétszánmak csupán 3.24%-át
képviseli, a nyári idényben azonban létszámuk
aránylag sokkal nagyobb mértékben emelkedik,
mint a férfi biztosítottak létszáma. E női létszámemelkedés és a háztartási biztosítottak nyári létszámcsökkenése között való összefüggésre mutatnak
a 3. számú táblázat adatai.

A mezőgazdasági üzletágban is – miként az
általános üzletágban – az év március 31-ikére,
június 30-ikára, szeptember 30-ikára és december
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kell fűzni, hogy a napibérosztályok szerint való
tagozódás adatai a mezőgazdasági munkavállalók
(különösképpen a mezőgazdasági cselédek és szegődmenyesek) vonatkozásában nem lehetnek alkalmasak
arra, hogy belőlük a javadalmazások tényleges értékére következtetéseket vonjunk le. Ezeknek a javadalmazásoknak túlnyomó részét ugyanis a természetbeni járandóságok (termény, földhasználat, lakás,
tüzelő, ruházat) teszik, amelyeknek pénzbeli egyenértékét az OTI a városi piaci árakon aluli, mérsékelt
összegben állapítja meg. Ez magyarázza meg azt
is, hogy a négy negyedév adatai közül a június
30-i napibérosztályos létszámadatok a napibérosztályokban erőteljes felfelé tolódást mutatnak;
az ebben a hónapban foglalkoztatott munkavállalók
között ugyanis jelentékenyebb számban fordulnak
elő pénzbeli javadalmazású alkalmi napszámosok.
A járulékkirovás alapjául szolgáló munkabérösszegek szempontjából mindenesetre roppant nagy
a különbség a, mezőgazdasági és általános üzletági
napibérosztályos megoszlás között. Az eltérések
könnyebb áttekintésére módot nyújtanak a 4. és 5.
számú táblázatokban összevont adatok.
A táblázatban foglaltakon felül meg kell jegyez-

nünk, hogy a felvidéki mezőgazdasági biztosítottaknak 9%-a az I., 25%-a a II., 35%-a a III.,
21 %-a a IV. napibérosztályba tartozott. Ebből a
megoszlásból kitűnik, hogy az esetleg felvethető
olyan megoldás, amely az összes biztosítottakat
egyetlen javadalmazási kategória alapján vonná be
a betegségi biztosításba, a biztosítottak szociális
érdekei szempontjából megnyugtató nem lehetne.

kénti megoszlásának Összevont adatait az összes
biztosítottak összevont létszámadataival szembeállitva, megállapítható, hogy a táppénzesek bérosztályos megoszlása a biztosítotti létszám tagozódásához képest némileg a magasabb napibérosztályok
felé tolódik el. Az 1941 év második felében például
a biztosítottak 63.64 %-a tartozott az I-III.,
30.16 %-a a IV-V., 6.20 %-a pedig a VI-XII.
napibérosztályokba. Ezzel szemben a táppénzesek
arányszámai hasonló csoportosításban: 54.30%,
38.32% és 7.38%. Sokkal nagyobbmérvű azonban
ez az eltolódás az általános üzletágban, ahol az
1941 második félévi biztosítotti létszámnak napibérosztályonkénti tagozódását jellemző arányszámok:
az I-III. napibérosztályban 24.54%, a IV-V.
napibérosztályban
27.70%, a VI-XII. napibér-

osztályokban pedig 47.76%. Ezzel szemben a táppénzesek közül az I-III. napibérosztályba 14.33%,
a IV-V. napibérosztályba 27-20%, a VI-XII.
napibérosztályba pedig 58.47% tartozott.
b) A terhességi és gyermekágyi segélyben
részesült biztosítottak átlagos száma a mezőgazdasági ágban igen csekély. Napi átlagos létszámuk
az 1941 évben mindössze hat volt. Ennek
magyarázata abban rejlik, hogy az állandóan biztosított női munkavállalók létszáma aránylag igen
alacsony, a női idénymunkások pedig nem rendelkeznek a szülészeti segély igénybevételéhez szükséges hosszabb munkaviszonnyal. A jelzett segélyben
részesült családtagok száma 135 volt, a biztosítotti
létszám 0.36%-a, amely arányszám valamivel magasabb az országos arányszámnál.

2. A segélyezettek létszámadatai.
a) A táppénzsegélyben részesültek átlagos napi
száma az 1941 évben a mezőgazdasági üzletágban
417 volt, vagyis a mezőgazdasági biztosítotti átlagos
létszám 1.13 %-a. Ezzel szemben az általános üzletágban a táppénzesek átlagos napi létszámának a biztosítotti átlagos létszámhoz való viszonyát kifejező
arányszámok: a felvidéki ker. pénztáraknál 2.06%;
az alföldi helyiszerveknél 2.20%; az összes vidéki
ker. pénztáraknál és kirendeltségeknél 2.11%;
végül az OTI összes helyiszerveinél 2.49%.
A mezőgazdasági táppénzes létszám napibérosztályonkénti százalékos megoszlásáról tájékoztat
a 6. számú táblázat. A táppénzesek napibérosztályon-
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c) A kórházi ápolásban részesült biztosítottak
átlagos létszáma 171, vagyis a biztosítotti létszám
0.46 %-a. Az általános üzletágban az arányszámok
a következőképpen alakultak: a felvidéki ker.
pénztáraknál 0.75%, az alföldi helyiszerveknél
0.62%; az Összes vidéki ker. pénztáraknál és
kirendeltségeknél 0.75%; az OTI összes helyiszerveinél pedig 0.66%.
Amíg – az előbbiek szerint – a kórházban ápolt
biztosítottak átlagos napi száma a mezőgazdasági üzletágban viszonylag alacsony volt, – a mezőgazdasági
biztosítottak családtagjai annál magasabb arányban vették igénybe a kórházi ápolással nyújtott
segélyt. Átlagos napi számuk ugyanis 162 volt,
vagyis a biztosítotti átlagos létszám 0.44 %-a.
Az általános üzletágban ezt az arányszámot csak a
felvidéki ker. pénztáraknál mutatkozó igénybevétel
arányszáma multa felül, amennyiben itt a kórházban ápolt családtagok átlagos napi száma az átlagos
biztosítotti létszám 0.48 %-át tette. Az alföldi ker.
pénztáraknál mutatkozó megfelelő arányszám 0.35 %;
az összes vidéki ker. pénztáraknál és kirendeltségeknél 0.38%; végül az OTI összes helyiszerveinél 0.33%.
d) Az összehasonlítás kiegészítésére szolgál a
7. számú táblázat, amely az egy biztosítottra átlagosan jutó betegségi esetek, illetőleg gyógykezelések számáról ad tömör tájékoztatást.

3. Járulékjövedelem és segélyezési költségek.
A biztosítottak, nemkülönben a segélyezettek
létszámának áttekintése során elmondottakból is
következik, hogy a mezőgazdasági üzletágban a
járulékjövedelem s még ennél is inkább a segélyezési költségek aránylag jóval alacsonyabbak,
mint az általános üzletágban. Az idevonatkozó
zárszámadási adatokat a 8. számú táblázatban
mutatjuk be.

A gyógyászati és orvosi költségeket, valamint
az egyéb segélyezési költségek túlnyomó részét,
(rendelőintézeti fenntartási költségek, anya- és csecsemővédelem) az OTI nem számolja el helyiszervenként, csak központilag. Számításaink érdekében ezeket a költségeket a helyiszervek jellege
szerint mégis figyelembe kellett venni. Megfelelőbb

módszer híján az általános üzletágon belül a taglétszám arányában osztottuk meg a kérdéses költségeket. Ilymódon állítottuk össze a 9. és 10. számú
táblázatokat; előbbi az egy biztosítottra eső járulékelőírást és segélyezési költségeket, utóbbi a
segélyezési költségek százalékos megoszlását tünteti fel.
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Mindkét táblázat adataiból megállapítható, hogy
a táppénzszolgáltatással járó költségeknek a mezőgazdasági betegségi biztosításban jóval kisebb súlya
van, mint az általános üzletági betegségi biztosításban. Jórészt ez az oka annak, hogy a mezőgazdasági
üzletágban a gyógyászati, az orvosi és az egyéb

segélyezési költségek viszonylag magas arányszámokban jelentkeznek.
Még többet mutat azonban a 11. számú
táblázatban foglalt adatcsoportosítás, amelyben a
segélyezési költségeket a járulékelőíráshoz viszonyítjuk.
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A 11. sz. táblázatból kitűnik, hogy a segélyezési
költségek a mezőgazdasági üzletágban a kirótt
járulékoknak csak 52.2 %-át igényelték. Abban az
esetben azonban, ha az összes költségek mértékét
kívánjuk megállapítani, a segélyezési költségekhez
hozzá kell számítani az ügyviteli költségeket is.
Ez utóbbi költséggel kapcsolatban viszont meg
kell jegyezni, hogy ezek – miként az orvosi költség is – tulajdonképpen nem a ténylegesen jelentkező, hanem az összes ilynemű költségeknek az
egyes biztosítási ágakra vonatkozólag a belügyminiszter által megállapított arányszám szerint való
felosztásából származó zárszámadási összegek. Az
országos jellegű mezőgazdasági biztosításnál jelentkező ügyviteli és orvosi költségekre nézve azonban
– az említett országos jellegű biztosítás megvalósítása esetében – közvetlen módszerek alkalmazásával kellene támpontot nyerni, mert nem
látszik bizonyosnak, hogy a felvidéki mezőgazdasági
biztosítási üzletágban alkalmazott felosztási kulcsszámok a biztosítás kiterjesztése esetén is megfelelők lennének a ténylegesen jelentkező költségek
fedezésére. Különösen jelentős költségtöbblettel kell
számolni e tételeknél abban az esetben, ha a biztosítás
ellátására nem vidéki helyiszervekkel rendelkező már
meglévő ügyviteli és orvosi szervezet jelöltetnék ki,
hanem erre a célra új biztosító szervezet hívatnék életre.
Az 1941 évre a felvidéki mezőgazdasági üzletágra az ügyviteli költséghányad az OTI összes
ügyviteli költségeinek 1.12%-ában nyert megállapítást, amely hányad ebben az évben a mezőgazdasági üzletágban kirótt járulékokkereken 12%-ának felelt meg. Az ügyviteli költségeket is magukban
foglaló összes biztosítási költségek tehát a mezőgazdasági üzletágban kirótt járulékoknak 64.2 %-át
tették. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kirótt
járulékoknak egy része nem kerül lerovásra. A lerovás mértéke a mindenkori gazdasági viszonyoktól
függ. Az 1940 évi 41.24 %-os lerovási arányszám
idevonatkozólag figyelembe nem vehető, tekintettel
arra, hogy a mezőgazdasági biztosítás ebben az
évben kezdte meg elkülönítetten működését és
ennek következtében a kezdet évében kirótt járulék
tekintélyes része (a járulék késedelmes kirovása és a
munkaadók részéről történt késedelmes járulékfizetés következtében) nem került az 1940 évben
lerovásra. Az 1941 évben a lerovási arányszám
97.61% volt. Ugyanakkor az általános üzletágban
a lerovási arányszám lényegesen kisebb, – 92.4%
volt. (Látható tehát, hogy vizsgálódásunk körében
a mezőgazdaság teherviselési készsége nem marad
az iparé alatt!) A mezőgazdasági üzletágban mutatkozó lerovási arányszám természetesen csak abban
az esetben lenne a további számítások során alkalmazható, ha a jelenlegi viszonyok a gazdasági
életben állandósulnának. Ezzel azonban előre szá-

molni – a szükséges óvatosságra tekintettel nem lenne célszerű, éppen ezért számításaink
során a mezőgazdasági üzletágban 95%-os lerovási
arányszámot alkalmaztunk. A járulékoknak 95 %-ban
lerovása mellett a mezőgazdasági betegségi biztosításban az összes biztosítási költségek a járulékjövedelem 67.6 %-át vennék igénybe. Végső eredményként tehát megállapíthatjuk, hogy a felvidéki
mezőgazdasági biztosítási üzletág 1941 évben járulékjövedelmének mindössze kétharmad részét használta fel a biztosításból folyó költségek fedezésére,
míg a járulék jövedelemnek kb. egyharmad része
üzleti feleslegként maradt meg.
Ha ezeket az eredményeket összehasonlítjuk
az általános üzletág 1941 évi zárszámadási eredményeivel, azt találjuk, hogy az utóbbi üzletágon a
a biztosítás költségei a kirótt járulékok 92.36 %-át
emésztették fel. Ha pedig az általános üzletágnál
is figyelembe vesszük az előbbi számítás szerinti
lerovási arányszámot, arra az eredményre jutunk,
hogy ez az üzletág járulékjövedelmét teljes egészében felhasználta a biztosítás ellátásából folyó
költségekre. A mezőgazdasági üzletágnál jelentkező
igen tekintélyes zárszámadási felesleg tehát az
alkalmazott járulékkulcs túlméretezett voltában leli
magyarázatát. Abban az esetben tehát, ha az országos
jellegű mezőgazdasági betegségi biztosítás költségfedezési arányszámaként a felvidéki mezőgazdasági
betegségi biztosítási üzletág előbbiekben megállapított 67.6 %-os arányszámát fogadnánk el, úgy a
biztosítás terheinek fedezésére szükséges és elégséges járulékkulcsként a jelenlegi 6% (a tényleges
javadalmazásra vonatkoztatva 7%) helyett kereken
4%-os (a tényleges javadalmazásra vonatkoztatva
47 %-os) járulékkulcsot kellene alkalmazni.
A járulékkulcsnak ilyen mértékű megállapítását
megelőzően figyelembe kell azonban venni azokat
a már említett szempontokat, amelyek szerint
egyrészt a felvidéki és kárpátaljai mezőgazdasági
munkavállalók kedvezőbb egészségügyi viszonyok
között élnek, mint a mezőgazdasági népesség
jelentős részét magában foglaló Alföld területén élő munkások. Másrészt feltehető,hogy az
Alföldön vagy az ország egyéb részén foglalkoztatott mezőgazdasági munkások átlagos jövedelme és ennek megfelelően a járulékjövedelem is
eltérést mutat a felvidéki hasonló adatoktól. Mindezek a körülmények valószínűvé teszik azt, hogy az
országos jellegű mezőgazdasági betegségi biztosítás
jövedelmének és költségeinek egymás közötti aránya
kedvezőtlenebb lesz a felvidéki mezőgazdasági betegségi biztosítás 67.6 %-os arányszámánál. Ezt igazolni látszanak az előbbiekben már közölt azok az
adatok (11. táblázat), amelyek rávilágítanak az
általános üzletág költségfedezési arányszámainak
tekintetében a különböző jellegű helyiszervek között
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fennálló különbségekre. A szóban lévő adatok szerint mellett valósíttassék meg. Ez utóbbi esetben az
ugyanis a segélyezési költségek fedezetére a kirótt egységes járulékkulcs a két munkavállalói réteg
járulékok alábbi %-a volt szükséges:
átlagos létszámának egymásközti viszonyától függően
a 6 és 4.5, a tényleges javadalmazásokra vonatA) Mezőgazdasági üzletágban............................... 52.2% koztatva 7 és 5.25% között helyezkednék el.
B)
a)
b)
c)

Általános üzletágban
a felvidéki és kárpátaljai helyiszerveknél ….. 59.2%
alföldi helyiszerveknél.................................... 71.0%
összes vidéki ker. pénztáraknál........................ 64.1%

Fentiek szerint a felvidéki és kárpátaljai
helyiszerveknél az általános üzletágban mutatkozó
59.2 %-os költséghányaddal szemben a 11 alföldi
kerületi pénztár 71 %-os költséghányada kereken
20%-kal magasabb. Ugyanilyen arányú költséghányadtöbbletet feltételezve az országos jellegű mezőgazdasági betegségi biztosítás keretében, az Alföldön
ellátandó mezőgazdasági biztosítottakkal kapcsolatban
a szükséges és elégséges járulékkulcsot is 20%-kal
magasabb értékben, tehát 4.8%-ban (a tényleges bérekre vonatkoztatva kb. 5.6%) kellene megállapítani.
Tekintettel azonban arra, hogy az országos jellegű
mezőgazdasági biztosítás a visszatért keleti és erdélyi
országrészek mezőgazdasági munkavállalóinak bekapcsolásával a felvidéki és kárpátaljai mezőgazdasági biztosítottakéhoz hasonló jobb kockázatú biztosítótű réteggel bővülne, ezért megfelelőbbnek kell
tartani az országos viszonylatban alkalmazandó
járulékkulcs mértékének megállapításánál az összes
vidéki kerületi pénztárak, valamint a felvidéki és a
kárpátaljai kerületi pénztárak költséghányadának
összehasonlítása útján kiértékelendő eltérések alapulvételét.
Az idevonatkozó arányszámok szerint az 59.2
százalékos felvidéki általános üzletági költséghányaddal szemben az összes vidéki kerületi pénztárak költséghányada 64%, amely utóbbi arányszám az előbbinél mindössze kereken 8%-kal nagyobb. Ha tehát a
felvidéki és kárpátaljai mezőgazdasági betegségi
biztosítás költségeinek fedezetére szükséges 4 %-os
járulékkulcsot az előbbiekben megállapított 8%-kal
emelnék és bőven számítva a járulékkulcsot 4.5%ban (a tényleges bérek %-ában 5.25) állapítanánk
meg úgy biztosítottnak lehetne tekinteni az országos
jellegű mezőgazdasági betegségi biztosítás rentabilitását.
A mezőgazdasági betegségi biztosításnak országos hatállyal kiterjesztése esetében kézenfekvő megoldásként kínálkozik az a lehetőség, hogy a mezőgazdasági munkavállalók betegségi biztosítása a csehszlovák mezőgazdasági munkavállalók betegségi biztosításához hasonlóan – az OTI kebelében,
vagy külön üzletág keretében, vagy az ipari munkásság és a vidéki, ú. n. magánalkalmazotti munkavállalók betegségi biztosításával együtt, egyetlen szervezetben, egy üzletág keretében, egységes járulékkulcs

4. A mezőgazdasági betegségi biztosítási járulékok
évi összegének becslésszerű megállapítása.
A mezőgazdasági betegségi biztosításnak az
egész országra kiterjedő hatállyal megvalósítása
esetében, a magyar közgazdasági életet terhelő újabb
szociális teher nagysága természetszerűen igen nagy
mértékben függ a biztosításba bevonandó mezőgazdasági munkavállalók körének törvényi szabályozásától. Más lesz a teher, ha csak az 1938 évi
XII. t.-c. hatálya alá eső munkavállalói rétegekre
terjed ki a biztosítás hatálya és más, ha a biztosításba a kis- és törpebirtokosság is bevonatik.
A biztosítási járulékok évi összegének megállapítására vonatkozó alábbi becslésszerű számításaink arra az esetre szorítkoznak, ha a mezőgazdasági betegségi biztosítás hatálya csak az 1938 évi
XII. t.-c. munkavállalói rétegeire terjedne ki. A járulékteher a rendelkezésre álló adatok alapján az
alábbiak szerint alakulna:
a) Az OTI által ellátott mezőgazdasági betegségi biztosítás üzletágának 1941 évi járulékkirovása
6%-os járulékkulcs mellett 1,829.076.41 P volt.
4.5 %-os járulékkulcs mellett a kirótt járulékok összege
1,371.807-30 P lett volna. Az 1941 évi népszámlálási
adatok szerint a 14,669.128 főt kitevő összlakosságból
a visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai országrészeken az összlakosság 11.68%-a, azaz 1,713.363 lélek
lakott. Ez utóbbi arányszámot alkalmazva a felvidéki és kárpátaljai mezőgazdasági betegségi biztosítási járulékokra is, a számítások eredményeképpen
a mezőgazdasági betegségi biztosítási országos járulékteher összegeként 11,744.926 P adódna. Tekintettel azonban arra, hogy az 1941 évi április, valamint június-július hónapokban a délvidéki területek visszacsatolása és a Szovjet Unió elleni háború
kitörése következtében szükségessé vált részleges
mozgósítás a mezőgazdasági népesség egyrészét
elvonta munkahelyéről, valamint, hogy a mezőgazdasági munkabérszínvonal az 1941 évhez képest
lényegesen emelkedett, az évi járulékteher összegét
kétségkívül magasabbra kell értékelni.
Az emelkedés mértékének megállapítását célzó
vizsgálódások jelentős nehézségekbe ütköznek. Míg
a katonai szolgálat következtében lerovásra nem
került járulékok összege ugyanis hozzávetőleges
becslés szerint nem haladja meg a lerovásra került
összes járulékjövedelem 10%-át, addig a munkabér-
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színvonalban bekövetkezett emelkedés mértékének
megállapítása a statisztikai adatok hiánya miatt megoldhatatlan feladat. (Elég, ha itt utalunk arra, hogy pl. a
gazdasági cselédek munkabérük 8o%-át természetbeni járandóságokban kapják s a különböző természetbeni járandóságoknál egymástól élesen eltérő értékemelkedések állottak elő.) Ha a katonai szolgálat
okozta járulékkiesés és a munkabérszínvonal-emelkedés együttes hatását minimálisan 30-40%-ra
vesszük, a mezőgazdasági betegségi biztosítás országos bevezetéséből származó minimális járulékterheket e becslési mód szerint 15½-16½ millió pengőben lehet megjelölni.
b) Az OMBI 1941 évi jelentése szerint
722.052 biztosított által lerótt járulékok összege
2,231.332 P volt. Tekintettel arra, hogy egy biztosított által 52 hét alatt leróható járulékok összege,
heti 20 fillérrel számolva,
összesen
10.40 P, a
lerótt járulékok összegének megfelelő járulékévek
száma 214.551. Ez utóbbi szám tulajdonképpen az
öregség esetére biztosított mezőgazdasági munkavállalók 1941
évre vonatkoztatott átlagos létszámának tekintendő. Az OTI által ellátott mezőgazdasági betegségi biztosításban
egy járulékévre
kirótt járulékok összege 6%-os járulékkulcs mellett
P 49.44; ez az összeg a 4.5%-os járulékkulcs alkalmazása esetében kereken 37.50 P-re csökkenne. Az
1941 évi OMBI-i járulékévek alapján a kirovandó járulékok összege 8,045.662.50 P volna. Az évi járulékterhet azonban magasabbra kell értékelni. Ugyanis az
OMBI-i biztosítottak fent megjelölt számában nem
foglaltatik benn a délvidéki mezőgazdasági munkavállalók kb. 100.000 főt kitevő száma, s a keleti
és erdélyi visszacsatolt területeken a nyilvántartott
létszámnál is nagyobb létszámmal kell számolni;
az OMBI 1941
évi jelentése szerint ugyanis a
gazdasági munkavállalók számának alakulását illetően „kívánnivalók főkép az erdélyi és keleti visszacsatolt területeken vannak, ami leginkább
annak
tulajdonítható, hegy a helyiszervek és az érdekelt
gazdaközönség és munkásréteg a magyar gazdasági
társadalombiztosítási
törvényeket kellőképpen még
nem ismeri.” Mindezekre tekintettel a jáiuléktehet
évi összegét mintegy 20-25 %-kal nagyobb összegre
kell becsülni, vagyis kereken évi 10 millió pengőre.
Figyelembevéve továbbmenőleg az a) alatt említettek szerint a katonai szolgálat következtében bekövetkezett járulékkiesést, valamint a munkabérszínvonalban előállott emelkedést,
a
mezőgazdasági
betegségi biztosításnak országos hatállyal bevezetése
esetében a második becslési mód szerint az évi járulékjövedelem összege 13-14 millió pengőre volna
tehető.
Fentiekből
kitűnően a járulékteher közelítő
mértékének megállapítására szolgáló két különböző
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becslési mód egymáshoz aránylagosan közelfekvő
értékekre vezetett.
A biztosításból folyó költségek fedezetére szükséges évi járulékjövedelmet a biztonsági szempontokra
tekintettel 20 millió pengőben felvéve, megállapítható
egyrészt, hegy ez az újabb szociális teher abszolút
nagyságát tekintve is a mezőgazdasági termelésnek
aránylagosan kis megterhelését jelentené, másrészt
összehasonlítva az OTI és MABI-nél biztosított iparforgalmi népesség után kirótt betegségi biztosítási járulékok kb. 120 millió pengőt kitevő összegével, ez
utóbbi összegnek a mezőgazdasági betegségi biztosítási járulékteher csak mintegy 16-17%-ára
rúgna. A ténylegesen előálló költségek természetesen
nagy mértékben függnek a biztosítást ellátó szervezet
mikénti életrehívásától is. Az új biztosítási szerv
működésének biztosabb alapokra fektetését kétségkívül a saját tapasztalatokból kiérlelt üzleti eredmények fogják majd lehetővé tenni.
Összefoglalva a fenti fejtegetéseket, az Országos
Társadalombiztosító Intézet által ellátott felvidéki
mezőgazdasági biztosítás tapasztalatai az alábbi
vonatkozásokban adnak a további fejlődés tekintetében értékes támpontot:
1. Az erős tagfluktuációból az következik,
hogy a mezőgazdasági betegségi biztosítást a szociális igényeknek megfelelően csak akként lehet megoldani, ha a rövid munkaviszonnyal rendelkezők
is igényjogosultakká lehetnek. Ez a követelmény
csak abban az esetben érvényesülhet, ha a biztosítási igény bármilyen rövid ideig tartó munkaviszony esetében is beáll; a munkából való kiesés
jegfosztó hatását viszont a passzív tagságnak ugyanolyan mértékű bevezetésével lehetne kiküszöbölni,
mint aminő az 1927 évi XXI. t.-c. rendelkezésében
ismeretes. Erősen antiszociális lenne, ha az
átmenetileg
foglalkoztatott munkavállalók a biztosításból kiesnének azért, mert hosszabb évi átlagos munkaviszcnnyal nem rendelkeznek.
2. Ugyancsak antiszociális lenne az összes
mezőgazdasági munkavállalóknak ugyanazon biztosított
jövedelem alapján történő segélyezése, mert megállapítható, hegy a biztosítottak akként oszlottak
meg a II., III. és IV. napibérosztályok között,
hogy mind a három napibérosztályba igen sok munkavállaló tartozott.
3. Kiviláglik az is, hegy nem kell sem a mezőgazdasági betegségi biztosítás egyensúlyát, sem
a mezőgazdasági munkavállalók munkakészségét
a készpénzszolgáltatások felduzzadásától félteni.
A mezőgazdasági munkások feleakkora részben veszik
igénybe a táppénzt, mint az ipariak; feltűnő,
hogy kórházi ápolási költségekben való részesedésük is aránylag csekélyebb az ipari munkások
részesedésénél.

4- Főleg a készpénzsegélyek igénybevételénél
jelentkező kedvező momentumoknak tulajdonítható, hogy a mezőgazdasági betegségi biztosítást
ugyanannak a biztosítási szervnek a keretében
olcsóbban meg lehetne oldani, mint az ipari munkások biztosítását. A 6%-os járulékkulcs helyett
4.5-5%-os járulékkulcs is teljesen elegendőnek
látszik.
5. Tévesnek látszik az a felfogás, amely szerint a
mezőgazdasági termelés az ipari termeléssel szemben
lényegesen kisebb teherviselő képességet és teherviselési készséget tanúsít. A munkaadói hátralékok
kedvező alakulásából az tűnik ki, hogy a mező-

gazdaság nagyobb nehézség nélkül el tudja viselni
a betegségi biztosítás jelenlegi járulékterhet is.
6. Megállapítható végül, hogy az országos
mezőgazdasági betegségi biztosítást az Országos
Társadalombiztosító Intézet keretében kb. 20 millió
pengős évi költséggel, tehát aránylag igen olcsón
meg lehetne oldani abban az esetben, ha a megoldás a felvidéki, illetőleg a kárpátaljai módszerrel
történnék.
Fejtegetéseinket azzal a reménnyel tesszük
közzé, hogy eredményei nem lesznek hatástalanok az országos mezőgazdasági betegbiztosítás
tervbevett megalkotásánál.

AZ ELISMERT VÁLLALATI NYUGDÍJPÉNZTÁRAK HELYE
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSUNKBAN
ÍRTA:

KOZÉKY ZOLTÁN
Az öregség, rokkantság, Özvegység és árvaság
esetére
szóló
kötelező
biztosítást
az
1928:
XL.
törvénycikk
a
magánalkalmazottakra
is
kiterjedő
hatállyal
valósította meg és ennek a biztosításnak ellátását országosan, központosítottan a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) feladatává tette.
A magánalkalmazottak (tisztviselők, művezetők,
kereskedősegédek és hasonló jellegű, rendszerint
havi vagy évi javadalmazású alkalmazottak) azonban
nem kivétel nélkül és feltétlenül esnek öregségi
stb. biztosítás kötelezettsége alá.
A kötelezettség függ a javadalmazás nagyságától. Nem terjed ki nevezetesen azokra a magánalkalmazottakra, akiknek javadalmazása a – törvény
hatálybalépésekor havi 500, illetőleg évi 6.000 P-ben,
jelenleg pedig havi 800, illetőleg évi 9.600 P-ben
– megállapított összeget (értéket), az ú. n. bérhatárt meghaladja.
A bérhatárt meghaladó javadalmazású magánalkalmazottak a szociális biztosítás védelmét, előnyeit a MABI kötelékében – a törvényszabta feltételekhez képest önkéntes biztosítás útján vehetik
igénybe.
De a bérhatárnál alacsonyabb javadalmazású
magánalkalmazottak sem esnek biztosítási kötelezettség alá, tehát nem tartoznak a MABI kötelékébe abban az esetben, ha elismert vállalati
nyugdíjpénztárnak tagjai.
Vajjon mi az oka, célja az utóbb említett jogcímen való mentesítésnek? Pótolja-e a mentesített

alkalmazott és családja javára az elismert vállalati
nyugdíjpénztár a kötelező biztosítás közjogi jellegű
intézményének szociális védelmét? Ez az elrendezés
nem jár-e a biztosítási kötelezettség alóli tömeges
mentesüléssel és ennek hatásaként nem veszélyezteti-e az öregségi stb. biztosítás területén a MABI
eredményes működését s a MABI tagjainak érdekeit
azzal, hogy a MABI kötelékében a kedvezőtlenebb
kockázatú elemek maradnak?
Ha kérdéseinket a törvény megalkotásának
idejére vetítjük, azokra választ találunk a törvény
miniszteri megokolásában.
A törvény előkészítője eredeti elgondolás szerint kötelezővé kívánta tenni, hogy az összes magánalkalmazottak a MABI kötelékébe kerüljenek. Tartott ugyanis attól, hogy ha a biztosítási kötelezettség
alól való mentesülést lehetővé teszik, a kedvező
kockázatú elemek kiválása folytán a MABI
kötelékében megmaradó magánalkalmazottak kockázati szempontból kedvezőtlenebb tömeggé alakulnak át. Szociális megfontolások azonban az
eredeti álláspont módosulását eredményezték. A megfontolások azon a tényen alapultak, hogy a törvény
előkészítésekor számos vállalatnál már működött
nyugdíjintézmény
(nyugdíjpénztár,
nyugdíjalap,
nyugdíjegyesület). E nyugdíjintézmények között
olyan is volt, amelynél az összes költségeket a fenntartó vállalat viselte, amely tehát tagjainak azok
megterhelése nélkül adott szolgáltatásokat. A többi
nyugdíjintézménynél is a költségek túlnyomó részét
a vállalatok fedezték. Összehasonlítással megállapítható volt az is, hogy a törvényben biztosított szol-
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altatások a nyugdíjintézményektől járó szolgálatások mértékét nem érik el. Ez a megállapítás miként a törvény megokolása is nyomatékosan hangsúlyozza – természetesen nem jelenti a kötelező
biztosítás intézményének, illetőleg szolgáltatásainak
lebecsülését. A vállalati nyugdíjintézmények más
feltételek mellett adják a magasabb értékű nyugellátást, így például a vállalati nyugdíjintézményeknél magasabb a járulékkulcs, a költségek nagyobb
hányadát a vállalat fedezi, az alapszabályszerű
szolgáltatásokra a várakozási idő hosszabb, mint
a kötelező biztosításban. A feltételek különbözősége
folytán a vállalati nyugdíjintézménynek – mondhatjuk – szükségképpen lényegesen magasabb értékű
szolgáltatásokat kell adnia.
A törvényalkotó tekintettel volt arra is, hogy
a szolgáltatások összehasonlításánál nem elégséges
kizárólag a kilátásba helyezett szolgáltatások menynyiségét számításba venni, hanem elsőrendű fontosságú a szolgáltatás biztonságának értékelése is.
Az
ilyen
irányú
vizsgálódás
megnyugtató
eredményre vezetett. A figyelembe jövő nyugdíjintézmények fenntartó vállalatainak anyagi ereje
elég biztosíték arra, hogy ezek a nyugdíjintézmények
nemcsak ígérnek magasabb értékű ellátást, hanem
a kilátásba helyezett szolgáltatásokat ugyanazzal
a biztonsággal valóban folyósítják is tagjaiknak,
mint a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete a kötelező biztosítás alapján járó s mintegy az állam által
biztosított törvényes szolgáltatásokat.
Az érdekelt magánalkalmazottak szempontjából
tehát kétségtelenül előnyösnek látszott annak lehetővé tétele, hogy továbbra is tagjai maradhassanak
olyan vállalati nyugdíjintézménynek, amely részükre
biztonságosan nyújt a kötelező biztosításban elérhetőnél magasabb értékű szolgáltatásokat.
A vállalati nyugdíjintézmények eredményes
továbbműködésére számítani azonban csak úgy
lehetett, ha a nyugdíjintézmény kötelékébe tartozó
magánalkalmazottak a biztosítási kötelezettség alól
mentesülnek. Valószínűnek látszott ugyanis, hogy
abban az esetben, ha a nyugdíjintézmény tagjait
a biztosítási kötelezettség alól nem mentesítik,
a nyugdíjintézmények fenntartását anyagi okok
lehetetlenné teszik. Különösen számolni kellett
ebben a vonatkozásban azzal, hogy a nyugdíjintézmények fenntartásának terhét nagyobb részben
a vállalatok viselték. Elsősorban tehát valószínűleg
a vállalatok törekedtek volna a kettős biztosítással
(egyfelől a nyugdíjintézmény fenntartásával, másfelől a kötelező biztosítással) járó terheik csökkentésére. De hasonló törekvéssel számolni lehetett
a terhek viselésében részes alkalmazottak oldaláról is.
Minthogy pedig a kötelező biztosítás terhének viselése elől az érdekeltek saját elhatározásukból nem
térhettek volna ki, valószínűnek látszott, hogy a vál-

lalati nyugdíjintézmény megszüntetésének lehetőségével élnek.
Végeredményben tehát a kötelező öregségi
stb. biztosítás megvalósulása azokra a magánalkalmazottakra, akik vállalati nyugdíjintézmény tagjai
voltak, szociális szempontból a korábbinál kedvezőtlenebb helyzetet teremtett volna. De a nyugdíjintézmények fenntartása vállalati érdek is, mert
azok megszűnésével – a törvény megokolását
idézve – „a vállalatok elvesztenék azt az eszközt,
melynek felhasználásával anyagilag megalapozhatták
alkalmazottaiknak hűségét, ragaszkodását és azt,
hogy az alkalmazottak teljes odaadással fáradjanak
az anyavállalat üzleti sikerein.”
A főbb vonalakban érintett szempontok mérlegelésével a törvényhozó kétségtelenül megokoltan
tette lehetővé, hegy vállalati nyugdíjintézmények
a törvény hatálybalépése után is működhessenek.
A megoldás módjaként a törvény életre hívta az
„elismert vállalati nyugdíjpénztár” társadalombiztosítási jogintézményét s kimondotta, hogy az
a magánalkalmazott, aki elismert nyugdíjpénztár
tagja, az öregségi stb. biztosítás kötelezettsége alól
mentesül.
Ezzel a megoldással a magánalkalmazottak
nyugdíjbiztosítása a következőkben összegezhető
elrendezéshez jutott:
1. a bérhatárt meg nem haladó javadalmazása
magánalkalmazott a MABI-nál öregségi stb. biztosításra kötelezett, de mentesül e kötelezettség alól,
ha a belügyminiszter által elismert vállalati nyugdíjpénztár tagja;
2. a bérhatárt meghaladó javadalmazású magánalkalmazottra a biztosítás kötelezettsége nem terjed ki; elismert nyugdíjpénztárnak az ilyen alkalmazott is – aki különben (a törvényes feltételek
szerint) a MABI-nál önkéntesen biztosítható –
tagja lehet;
3. bármely magánalkalmazott tagja lehet a
munkaadó vállalata által esetleg fenntartott nyugdíjkiegészítő (el nem ismert) pénztárnak; az ilyen
nyugdíjpénztári tagság azonban a biztosítási kötelezettséget nem érinti.
Az elismert vállalati nyugdíjpénztár létesítésének, fenntartásának, működésének kérdéseit az
erre vonatkozó jogszabályé k, nevezetesen az 1928:
XL. törvényeik XI. fejezetében (145-154. §-aiban)
foglalt rendelkezések, valamint az ezek végrehajtásáról szóló 6002/1928. eln. N. M. M. számú
rendelet és az illető nyugdíjpénztár alapszabálya
kimerítően rendezik. Az említett jogszabályok
ismertetése ez alkalommal nem célunk. Ebben a vonatkozásban most csak azt jegyezzük meg, hogy az
elismert vállalati nyugdíjpénztár jogintézményét
s ennek működését a törvény beillesztette a társadalombiztosítás hatalmas intézményének keretébe,
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működési menetébe. Gondoskodott arról, hogy
valóban csak olyan elismert nyugdíjpénztár létesülhessen és működhessék, amely tagjait a kötelező
biztosításban elérhetőnél magasabb értékű szolgáltatásokban részesíti.
A jogi helyzet tüzetes ismertetése helyett
megkíséreljük néhány szóval., adattal megvilágítani
azt a kérdést, hogy az elismert vállalati nyugdíjkénztár jogintézménye megfelel-e annak a várapozásnak, megközelíti-e azt a célt, amelynek jegyében
és szolgálatára az emelkedett szociális érzésű
törvényalkotó életre hívta.
Az elismert nyugdíjpénztárak számának, taglétszámának és vagyoni helyzetének alakulásáról
az alábbi táblázat adatai tájékoztatnak:

A taglétszámra vonatkozó adatoknál tudni
kell, hogy a nyugdíjpénztári adat azokat a tagokat
is felöleli, akiknek javadalmazása a bérhatárt meghaladja, akik tehát akkor sem lennének a MABI
tagjai, ha a nyugdíjpénztári tagság nem járna a biz^
tosítási kötelezettség alól való mentességgel. Kétségtelen mégis, hogy a nyugdíjpénztári tagok zöme
a nyugdíjpénztári tagságból folyó mentesítés hiányában a MABI kötelékébe tartoznék. Megállapítható
tehát, hogy elismert nyugdíjpénztári tagság jogcímén igen jelentős számú magánalkalmazctt mentesül a biztosítási kötelezettség alól.
A nyugellátásban részesülők számadatait öszszehasonlítva szembeszökő, hegy a nyugdíjpénztáraknál ezeknek a száma feltűnően nagy. Itt azonban figyelembe kell venni azt, hogy az ellátottak
között jelentős számmal vannak olyanok, akiknek
ellátási igénye még a törvény hatálybalépése előtt
a volt nyugdíjintézménnyel szemben, vagy később
ugyan, de túlnyomórészt a volt nyugdíjintézmény
kötelékében szerzett tagság alapján nyílt meg.
Másik jelentős ok az, hogy a nyugdíjpénztárak
általában nyugellátást adnak azoknak a volt tagjaiknak is, akiket a fenntartó vállalat a várakozási idő
(10-15 év) betöltése után önhibájukon kívül
bocsátott el szolgálatából.
A szolgáltatások mennyiségére vonatkozó adatok
szerint az 1941 évben a nyugdíjasok, illetőleg
járadékosok, özvegyek, árvák és szülők részére
összesen kifizettek:
A táblázat adatainak kiegészítéséül megema nyugdíjpénztárak kereken
15,565.000 P-t
lítjük, hogy az 1942 év folyamán 11, az 1943 évben
a MABI
„
3,004.000 P-t
pedig ezideig 5 új nyugdíjpénztár alakult. Ennek
folytán jelentősen növekedett természetesen a nyugA vonatkozó adatokból megállapíthatóan a nyugdíjpénztárak taglétszáma és vagyona (járuléktardíjpénztáraknál
az egy-egy nyugdíjasra, özvegyre,
taléka) is.
árvára,
félárvára
jutó 1941 évi átlagösszeg megEzek az adatok azt bizonyítják, hogy a nyugdíjhaladja
a
havi
260,130,50,25
P-t, míg a MABI azonos
pénztárak mennyiségi fejlődése – a gazdasági
jellegű
1941
évi
szolgáltatása
átlagösszegben megválság éveinek kivételével – állandósult s követközelítőleg
havi
40,
20,
10,
6
P
volt.
kezésképpen e jogintézmény szociálpolitikai jelentőA most említett adatok azonban nem alkalsége is növekedett.
masak
a szolgáltatások értékelő Összehasonlítására.
A nyugdíjpénztárakra vonatkozó egyes adatokat
a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének ugyan- A nyugdíjpénztárak között ugyanis több évtizedes
arra az időpontra vonatkozó, mégpedig az 1941 tagságon alapuló ellátások is vannak. Ezzel szemben
évi december hó 31-i helyzetet feltüntető adataival a MABI által folyósított ellátások alapja legfeljebb
13 évi tagság.
párhuzamba állítva a következőket látjuk:
A szolgáltatások összehasonlító értékelésére alkalmasabb a következő példa:

A közölt adatok értékelésénél figyelmet kívánnak
Példánk szerint a nyugdíjpénztári tagságon
a következők.
alapuló szolgáltatás azonos járulékalap mellett többszöröse a kötelező biztosítás alapján járó szolgál-
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tatásnak. Ez nem csupán a nyugdíjpénztári tagság
viszonylagosan magasabb értékűségét bizonyítja,
hanem egyben azt is, hogy a nyugdíjpénztári ellátás
az ellátott számára lehetővé teszi tényleges szolgálatának idejében elért életszínvonalának megközelítő megtartását.
Tény, hogy a nyugdíjpénztári tagság fenntartása lényegesen nagyobb anyagi áldozattal jár,
mégpedig főleg a munkaadó részéről. Alig vitatható
azonban, hogy az elérhető nagyobb eredmény,
főleg az alkalmazott szempontjából, nagyon megéri
az érte hozott áldozatot.
Említettük, hogy a szolgáltatások értékelésénél
a törvényhozó figyelemmel volt a nyugdíjpénztári
szolgáltatások biztonságos folyósításának szempontjára is. A tapasztalat szerint az ellátási igények
fedezése és kielégítése tekintetében a nyugdíjpénztárak működése megfelel a követelményeknek.
Bizonyságul elég itt arra utalni, hogy az 1941
évi december hó 31-én a nyugdíjpénztárak vagyona
366,700.000 P volt. Ez a nyugdíjpénztárak egyidejű
járuléktartalék-szükségletét túlnyomórészt fedezte.
Ez a hatalmas vagyon a 6002/1928. eln. N. M. M.
számú rendelet 19. §-ában előírt rendelkezésekkel
megjelölt értékekbe volt elhelyezve, mégpedig
a következőképen:
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Az 1941 december 31-én ingatlanba elhelyezett
174.1 millió pengőből 150 '5 mii ló pengő 283 bérházban, 23.6 millió pengő pedig 45.680 k. hold
mezőgazdasági és erdőingatlanba volt befektetve.
(Nem összehasonlításul, csupán tájékoztatásul
említjük meg, hogy ugyancsak 1941 december
31-én a MABI-nál az öregségi stb. biztosítás járuléktartalékalapjának vagyona kereken 125,000.000 pengő
volt, amiből ingatlanokba 22,251.000 P volt befektetve.)
Az elismert vállalati nyugdíjpénztár társadalombiztosítási jogintézményét a törvényhozó abban
a reményben és azzal a céllal hívta életre, hogy az
a kötelékébe tartozó magánalkalmazottak részére
biztonságosan nyújt több szolgáltatást annál, amelyet
ugyanazok a magánalkalmazottak a MABI-tól
a kötelező biztosítás alapján kaphatnának. Az ismertetett adatok, a nyugdíjpénztárak immár tizenötödik esztendős működése során szerzett tapasztalatok arra vallanak, hogy ez a jogintézmény megfelel a létesítéséhez, működéséhez fűzött várakozásoknak. Ez egyben létjogosultsága igazolásának
is tekinthető. Más kérdés, hogy a magánalkalmazottaknak a MABI kötelékéből mind nagyobb számban
kiválása miképpen befolyásolja a MABI működésének,
a MABI kötelékében maradó magánalkalmazottak
öregségi stb. ellátásának kedvezőbbé tételére irányuló
törekvéseknek eredményességét. Reméljük azonban,
hogy a MABI és a nyugdíjpénztárak – mint ugyanazon célra törekvő intézmények – kölcsönhatása
a szolgáltatások területén végeredményben a magánalkalmazottak összességére nézve előnyös kiegyenlítődésre vezet.
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MIKÉNT FOGADTÁK A BEVERIDGETERVET OTTHON ÉS KÜLFÖLDÖN?
A Beveridge-terv az angol parlament előtt

A Beveridge-jelentés nyilvánosságra hozatala és
parlamenti tárgyalása között két és fél hónap telt el,
bőven volt tehát idő a benne foglalt javaslatok, az azok
megvalósítása körül felmerülő nehézségek és a várható
következmények megfontolására. Nem bizonyult helytállónak az a felelem, hogy az angol kormány megkísérli
a jelentés érdemi tárgyalásának a lehetőség határáig
elodázását, sőt Londonban a kormány érdeméül tudták
be, hogy a háború ellenére három napot szánt a vitára.
A tárgyalás megkezdését Nagy-Britannia közvéleménye élénk érdeklődéssel várta. A türelmetlenség
jele volt az a sok, különböző pártállású képviselőktől
előterjesztett pótjavaslat, melyek azonnali cselekvést
követeltek.
Figyelemreméltó
harmincöt,
többnyire
fiatalabb korú konzervatív képviselő részéről előterjesz-
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tett az az indítvány, amely a Beveridge-tervben javasolt
„Szociális biztonság minisztériuma”-nak azonnali felállítását kívánta. Egy liberális csoport, melyhez néhány
konzervatív képvíselet is csatlakozott, a terv azonnali
megvalósítását követelte. Egyedül a munkáspárt helyezkedett tartózkodó álláspontra és – valószínűleg taktikai
okokból – a kezdeményezést más pártoknak engedte át.
Volt azonban olyan javaslat is a jobboldali konzervatívok táborából, amely a terv tekintetében a végleges
állásfoglalás elhalasztását követelte addig, amíg a kormánynak meglesz a lehetősége arra, hogy a munkanélküliség leküzdése és a brit kivitelnek a háború utáni
felélesztése tekintetében is javaslatokkal léphessen a
parlament elé.
A parlamenti tárgyalásig eltelt tíz hét alatt a tervnek a sajtóban keltett első jó benyomása még további
tért is nyert. A Daily Telegraph – amely a napilapok
között egyedül adott hangot a kritikának – elismerte,
hogy mindenki egyetért az „akut nyomor kiküszöbölésé-
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nek” szükségességében és hogy Beveridge általános
alapelveit „széleskörű szociális reformok alapjául” el
kell fogadni. Utal azonban a terv kivitelének magas
költségeire és ezért a megvalósítás elhalasztását követeli
árra az időre, amíg az államnak a háború után a népnevelés, a lakásépítés, a háborús nyugdíjak és a hadfelszerelés terén várható igen nagy pénzügyi kötelezettségei áttekinthetőkké válnak.
Az alsóházban 1943 február 16-án kezdették meg
a jelentés feletti vitát, mely három napig tartott. Első
szónok Arthur Greenwood volt, aki a munkáspárt nevében a következő indítványt terjesztette elő:
„A Ház jóváhagyja a jelentést először azért, mert
a társadalombiztosításról és azzal rokon ágakról átfogó
képet ad, másodszor azért, mert értékes segítséget nyújt
azoknak az irányelveknek leszögezéséhez, amelyekhez
a törvényhozásnak az újjáépítésre irányuló kormánypolitikában alkalmazkodnia kell”.
Greenwood indítványának megokolásában hivatkozott arra, hogy a jelentés Angliában mind az alapelvek,
mind a kitűzött célok tekintetében majdnem egyhangú
helyeslésre talált. Az angol nép kötelező kijelentést
akar hallani, hogy a szociális biztonság alapelvét elfogadják és megvalósítják. „Meg kell állapítanom, hogy
ameddig emlékezetem terjed, sohasem tett egy jelentés
ilyen mély benyomást a népre és sohasem keltett benne
ilyen reményeket. Állítom, hogy az angol nép visszavonhatatlanul elhatározta a Beveridge-terv megvalósítását és ettől semmi sem tántoríthatja el. A szociális
biztonság terve felgyújtotta a képzeletet, és a nép, mely
gondolatban már biztonságban érzi magát, mind a
szociális igazság, mind az Atlantic Charta 5. pontjának
megvalósítása szempontjából helyesnek ítéli. Felhívom
a kormányt, hogy a szociális biztonság tervének megvalósítását úgy, ahogyan azt Sir William Beveridge
vázolta és oly merészen megtervezte, haladéktalanul
kezdje meg”.
A kormányra háruló pénzügyi terheket nem tartotta különösen súlyosaknak, noha előrelátható, hogy
azok évről-évre emelkedni fognak. „Egyébként a tömeges munkanélküliség kiküszöbölése olyan általános jólétet eredményez, hogy abból a szükséges alapok előteremthetők”. Greenwood a továbbiakban kijelentette:
„A háborús tapasztalatoknak hozzá kell járulniok ahhoz,
hogy iparunkat a gazdasági célszerűség követelményeinek megfelelően és ne a legmagasabb nyereség elérésének szempontjából szervezzük meg. Ennek megvalósítása érdekében mind a saját, mind a világ termelő
erőit teljesen ki kell fejlesztenünk; ha azonban egy.
haladó irányú törvényalkotással várni akarunk, míg
minden egyéb dolgot elvégeztünk, nem fogunk népünk
helyeslésével találkozni, hanem elsősorban a hadsereg
tagjai között elkeseredést és gúnyt fogunk kelteni.
Keserű lesz a háború vége, ha azokat, akik a győzelemért
harcoltak, hazatérésük idején csak csalódások érnék és
teljesítetlen ígéretekből kellene élniök. Hogy ezekbe a
milliókba bizalmat öntsünk, a szociális biztonság tervét
gyorsan, legalább is lépésről-lépésre meg kell valósítanunk. Ha most nem haladunk előre, a biztonságot sohasem fogjuk elérni”.
Greenwood szerint az első lépés a szociális biztonság minisztériumának létrehozatala, amelynek kötelessége lenne a szükséges szakértőkkel a részletes tervet
a kormány elé terjeszteni. Ezzel egyidejűleg máris meg
kell valósítani a tervnek legsürgősebb részét, az egészségügyi szolgálat megszervezését a foglalkozási betegségek
gyógykezelésével együtt. Ezenkívül együttműködést
kéli teremteni a szociális biztonság terén az Egyesült

Államokkal és a Szovjettel is, mert különben a világ
jövője forog kockán.
„Rendkívül fontosnak tartom, mondotta, a Beveridge-tervnek elvben elfogadását és a kormány megbízását, hogy az alapelvek szem előtt tartásával a kidolgozást kezdje meg. Minden késedelem gonosz következményekkel járhat. A gyors cselekvés mind a saját népünkben, mind a többi nemzetben azt a reményt fogja kelteni,
hogy Anglia az erkölcsi vezetést jelenti minden ország
népeinek a szociális biztonságért folytatott küzdelmében.
Remélem, hogy a brit kormány megragadja ezt a nagyszerű alkalmat és azzal a nagy emberi mozgalomnak
élére áll. Ezzel máris megvalósítja a néhány főbb célt
azok közül, amelyekért a háború folytatják”.
Sir Arnold Gridley konzervatív képviselő támogatta
Greenwood indítványát, de több tekintetben kifogásolta
annak megokolását. Nem tartja helytállónak azt az
állítást, hogy a Beveridge-terv majdnem egyhangú helyeslésre talált. Azok, akik igényt támasztanak arra, hogy
a nemzet nevében beszéljenek, nem tudhatják, hogy a
hadbavonult százezereknek mi a véleménye, hiszen
ezeknek tekintélyes hányada jelenleg az egész világon
szét van szórva. „Aligha tévedünk, ha azt állítjuk, hogy
az a kérdés, ami a hadrakelteket most leginkább foglalkoztatja, az, hogy hazájukba visszatértük után lesz-e
számukra elegendő munka és kereseti lehetőség. Ez katonáinkat valószínűleg sokkal jobban érdekli, mint az
ú. n. „jobb világ”, amelyről most annyit beszélnek és
aminek megfogalmazása nagyon is ingadozó. Az a
nyomor, amelynek kiküszöbölésére Beveridge törekszik,
csak az egyes egyének szemszögéből határozható meg,
mert nincs két egyforma ember”.
A konzervatív képviselő ezek után számadatokat
sorolt fel arról, hogy az 1938 évben milyen összegű
biztosítási és népgondozási segélyeket fizettek. Ezeknek
összege 342 millió font volt. Ezzel szemben Beveridge
az 1945 évre 650 millió fontot, az 1965 évre pedig
826 millió fontot irányzott elő. Nagyon kérdéses, helyes-e
minden társadalmi osztály jövedelméből annyit elvonni
olyan óriási összegek előteremtésére, amelyeket valódi
szükséget nem is szenvedő embereknek fizetnek. Gridley
utalt a szervezetlen középosztályra, amelynek életét
a súlyos adóztatás nagyon közelről érinti. A továbbiakban állást foglalt az egészségügyi szolgálat kiterjesztése
mellett, de az orvosi magánpraxist, a magánklinikákat
és a kölcsönösségen alapuló biztosítóintézeteket tovább is
fenntartani kívánta.
A Beveridge-terv megítélésénél a költségeket tartotta legfontosabbaknak. Angliának a háború utáni
költségvetése ezekkel legalább 2-1 milliárd fontra emelkednék, „olyan csillagászati szám, amely Gladstonet
megfordítaná sírjában”. Anglia adóterhe a terv következtében gigászivá nőne. „Emlékeztetni óhajtok arra,
mondotta, hogy 1913-ban, az első világháborút megelőző
évben, a szociális kiadások összege 25 millió volt, ami
a háború utáni években már 500 millióra emelkedett.
Ennélfogva nem tekinthetem bölcseségnek a Beveridgeterv összes javaslatainak azonnali megvalósítását. Elég
bátraknak kell lennünk megmondani az országnak, mi
a való helyzet, mire vagyunk képesek és mire nem”.
A képviselő ezek után a következőket javasolta:
a szociális biztonság minisztériumának felállítását a
szociális szolgáltatások központosítása érdekében, minden szociális szolgáltatásnem részére külön alap létesítését, betegségi biztosítást házassági és anyasági segélyekkel, öregségi nyugdíj megszerzése érdekében az
egész népet biztosítási kötelezettség alá kell vonni.
A gyermeknevelési pótlékokat azonnal be kell vezetni.
A Beveridge-terv eme legfontosabb pontjainak azonnali
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megvalósítását örömmel üdvözölné. Visszaélések megakadályozása érdekében azonban óvó rendszabályokat
is fontolóra kellene venni, és mindenekelőtt munkanélküli segélyekben csak olyan személyeket lenne
szabad részesíteni, akik azokra valóban rászorulnak.
A következő szónok a liberális Graham-White volt,
aki az előtte szólót élesen támadta: „Gridley értett
ahhoz, hogy először csalódásba ejtsen, mintha Greenwood javaslatát támogatná, hogy a kezdeti jóindulatú
kritikáról a felületes dicséretbe és végül a Beveridgetervnek alig leplezett, radikális elutasításába térjen át.
Ez a terv Angliában és külföldön is a legmélyebb benyomást keltette és nagyobb reményeket támasztott, mint
bármely más politikai okmány, amióta Lloyd George
az 1996-1910 években a szociális törvényhozás alapjait
lefektette. Ha a kormány nem adja bizonyítékát annak,
hogy a javaslatokat komolyan veszi és azokat fokozatosan
meg akarja valósítani, a nemzet megcsaltnak fogja magát
érezni. A tervet mindenki a háború utáni újjáépítési
tervek próbakövének tekinti. Mi azt az alapelvet képviseljük, hogy a szociális minisztert azonnal ki kell
nevezni”.
A kormány nevében Sir John Anderson beszélt,
aki a következőket mondotta:
„Amikor Beveridge a tervet megelőző vizsgálatokat
megkezdte, már az volt a kormány szándéka, hogy a
különböző biztosító és szociális szolgáltatásokat nyújtó,
egymástól különállóan fejlődött szervezeteket egységes
rendszerbe foglalja. Bármely miniszter jogosan érezhetné
magát büszkének és boldognak, ha kijelenthetné, hogy
a kormány a tervet a maga teljességében elfogadhatja
és azonnal a gyakorlatba is átültetheti. Én, sajnos nem
vagyok ebben a helyzetben, de már most tehetünk több
határozott nyilatkozatot. A jelentést a hatóságok és a
kormány alaposan áttanulmányozták. Az anyag vizsgálata még korántsem fejeződött be és ezért a kormány
nem adhat végérvényes nyilatkozatot és nem vállalhat
végleges kötelezettséget. Inkább arra mutat rá, hogy
milyen általános álláspontot foglal el az ajánlott reform
alapelveivel szemben. Máris kijelenthetem, hogy a
Beveridge-tervben lefektetett általános fejlődési irányvonalak azonosak azokkal, amelyeket a kormány követni
szándékozik. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy
a terv minden részletét egyformán ajánlhatónak tartjuk”.
A pénzügyi problémákról sir John Anderson a
következőket mondotta: „A költségek, amelyekkel egy
ilyen javaslat megvalósítása jár, valóban óriásiak. Feltétlenül igaz, hogy a Beveridge-terv már az első évben
a társadalombiztosítás és az azzal rokon szolgáltatások
költségeinek tetemes emelkedésével jár, amelyek fedezetét az adófizetőknek, a munkaadóknak és a munkásoknak kell előteremteniök. A későbbi években az adófizetőkre háruló teher már nem emelkedik nagy mértékben”. Majd így folytatta: „Kétségtelen, hogy senki
sem jósolhatja meg a háború végén várható pénzügyi
helyzetet és minden jogos igényt nem leszünk képesek
teljes terjedelmében kielégíteni. Az adóprobléma magában foglalja azt a kérdést is, mennyire szoríthatjuk meg
az adócsavart, ha ugyanakkor a foglalkoztatást is a legmagasabb szinten kívánjuk tartani és ha a bevételek
már nem érik el a jelenlegi magasságot. Amit most
kell tennünk, az, hogy meg kell vizsgálnunk, tehetünk-e
lépéseket a terv előkészítésére anélkül, hogy a hadviselést befolyásoljuk. Ha túlságosan habozunk, könnyen
lehet, hogy saját szándékainkat hiúsítjuk meg. Azért
a jövőnek minden feladatát bizalommal, bátorsággal és
határozottsággal kell megragadnunk. A kormánynak az
a véleménye, hogy pénzügyi szempontok nem riaszthatnak vissza attól, hogy terveinket kidolgozzuk. A társa-

dalombiztosításon kívül – melynek előtérbe nyomulását
el kell ismernünk – továbbra is fennállanak a nevelésügynek, a mezőgazdaság fejlesztésének, a ház- és útépítésnek, az erdőgazdaságnak és a gyarmatok fejlesztésének fontos kérdései. Mindezekben az ügyekben
folyik a munka, de lehetetlen, hogy a kormány az összes
kérdéseket néhány hónap alatt megoldja. Érthető, kogy
a közbeeső időben nem tehetünk kötelező ígéreteket,
de az elkerülhetetlen késlekedéssel semmi sem fog kárba
veszni. A bizottságok befolyásolás nélkül folytatni
fogják munkájukat és a törvénytervezeteket olyan gyorsan, ahogy csak lehetséges, el kell készíteni. Végeredményben a parlamentnek módjában lesz határozatát
minden pénzügyi felvilágosítás birtokában meghozni.”
A miniszter ezután a következőket jelentette ki:
„Greenwood arról beszélt, hogy a tervet lépésrőllépésre lehet megvalósítani. Én csak azt látom, hogyha
a tervet elfogadtuk, azt legfeljebb különböző határidők
megállapításával, de egységesen kell életbe léptetnünk.
A terv különböző részei ugyanis oly szorosan kapcsolódnak egymásba, hogy azokat csak egészben tehetjük
vizsgálat tárgyává. Elvként a következőket kell leszögeznem: A kormány első békecélja a nemzetközi biztonság
megteremtése. Akkor következik nemzetgazdaságunk
újjászervezése egészséges alapokon, egészséges külkereskedelemmel és a teljes mértékű foglalkoztatottság
tartós fenntartásával. A, foglalkoztatottság fenntartása
a Beveridge-tery alapvonása. Felteszem a kérdést:
„a terv elfogadása előtt nem kell-e előbb ezt a problémát
kivizsgálni és lehetőleg biztos megoldáshoz juttatni?
A brit kormány azt hiszi, nem kell bizonyítania, hogy
a Beveridge-tervnek ezt az alapfeltételét teljes erejével
meg akarja valósítani”.
A két másik alapfeltételt – az átfogó egészségügyi
szolgálat és a gyermeknevelési segélyek bevezetését a kormány elvben ugyancsak elfogadta. A kormány
az egészségügyi szolgálat újjászervezésének gondolatát
magáévá tette, bár korainak tartja az új rendszer részleteit formába önteni. A szükségessé váló törvényalkotást
e szakértő szervezetekkel folytatott tanácskozások alapján
készítik majd elő. A jótékonysági intézmények érdekeit
és az orvosi hivatás sértetlenségét mindenesetre meg
fogják óvni. A kormánynak nincsen szándékában új
szociális szolgáltatásokat ráerőszakolni olyan egyénekre,
akik inkább maguk kívánnak gondoskodni orvosi kezelésükről és kórházi ápolásukról.
A gyermeksegélyek tekintetében a kormány már
világos elhatározásra jutott. Szerinte bármily irányban
történnék is döntés a pénzbeli segélyek tekintetében,
az az eljárás lesz a legjobb, amely a gyermekjóléti szolgálat lehető legtágabb kiterjesztésével a gyermekeknek
leginkább hasznára van. A kormány célul tűzte maga elé
e téren intézkedéseit a legtágabb körre kiterjeszteni.
Két év előtt kereken 350.000 étkezést osztottak ki NagyBritannia iskoláiban. Az elmúlt októberben ez a szám
egy millióra emelkedett és máris további félmillióval
történő emelés tervével foglalkoznak. Jelenleg erre a
célra étkezdék építését tervezik.
Anderson ismételten és határozottan állást foglalt
az ellen, hogy kényszerbiztosítás alá vonjanak olyan
személyeket, akik a szolgáltatásokat valószínűleg sohasem veszik igénybe. Az öregségi nyugdíjakkal kapcsolatban ellenzi azoknak előre meghatározott összegben
való megállapítását. Másfelől Beveridge-zsel egyetértően állást foglal amellett, hogy a betegségi és a munkanélküli segélyeket, valamint az általános támogatásokat
egyenlő összegben állapítsák meg. Egyben kijelentette,
hogy a kormány valószínűleg elfogadja azokat az összegeket, melyeket a Beveridge-terv javasol. Anderson
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végül azt a tervet is pártolta, hogy a munkanélküli
segélyek hat hónapon túl való folyósítása átképzési központok látogatásától tétessék függővé. A baleseti biztosításban is gátat kell vetni a visszaéléseknek. A kormánynak az a nézete, hogy munkanélküli és baleseti segélyek
csak korlátozott időtartamra járjanak. Anderson úgy
véli, hogy a magánbiztosításnak átalakítása egységes
állami; biztosítássá, előnyökkel és hátrányokkal is jár,
de az előnyök mégis túlnyomóak. Ezt azonban nem
szabad a társulatok, különösen pedig nem a viszontbiztosító társulatok szolgáltatásai lebecsülésének tekinteni.
Befejezésül a miniszter a szociális biztonság miniszterének azonnali kinevezésére vonatkozó indítványt
elutasította. A kormánynak az a szándéka, hogy a szükséges törvényelőkészítést, valamint a jövendő állami
biztosítás vázának megalkotását sir William Jowitt
tárcanélküli miniszterre bízza. A kormány azonban
nem kíván ilyen fontos kérdésben határozott álláspontra helyezkedni, míg az alsóház nézetét nem ismeri.
Végül megismételte, hogy a kormány jelenleg nem
vállalhat végleges lekötöttséget, de mindent megtesz,
hogy a parlamentnek alkalma legyen az egész kérdést
az összes rokon kérdésekkel és a pénzügyi helyzettel
együtt megfontolni.
Sir John Anderson beszédét a sajtó nagyon kedvezőtlenül fogadta. A munkáspárt lapja, a Daily Herald
a kormány felfogását élesen bírálta. Egy vezércikkében
többek között ezeket írta:
„Sir John általánosságban a kormánynak a Beveridge
tervhez való hozzájárulását hangsúlyozta, de egyáltalán
nem adott biztosítékot, hogy a terv valóra is válik.
Ha a parlament és a brit közvélemény azt a felmelegített
levest, melyet nekik Anderson feltálalt, nyugodtan lenyeli,
az ügy véglegesen megrekedne. Hisszük azonban, hogy
ez nem fog bekövetkezni. Sőt, már most tudjuk, hogy
olyan állásfoglalással, melynek Anderson kifejezést
adott, sehol sem értenek egyet. A kormány a további
fejleményekben tapasztalni fogja, hogy a közvélemény
magatartása ebben a kérdésben milyen határozottá vált.”
A Times február 17-i vezércikkében is igen kritikus
hangot üt meg: „Azok a kötelezettségek, amelyeket
Anderson a kormány nevében vállalt és kifejezésre juttatott, nagymértékben nélkülözik a pontos fogalmazást.
Sir John afeletti aggodalmában, nehogy jogosulatlan
reményeket támasszon, oly messze ment, hogy minden
hozzájárulást annyi korlátozással és fenntartással vett
körül, míg az teljesen homályossá vált. Az igazság azonban az, hogy mégis csak a kormányra hárult az a kötelezettség, hogy olyan nagy szociális reformtervet terjesszen
elő, amely – hogy statisztikai kifejezéssel éljünk – a
Beveridge-tervnek legalább hetven százalékát magában foglalja.”
A munkáspárt egy része az alsóház ülése után
Greenwood elnöklete alatt tanácskozásra ült össze és a
következő indítvány előterjesztését határozta el: „A ház
elégedetlenségének ad kifejezést a kormánynak a
Beveridge-tervvel szemben folytatott politikája miatt.
Sürgeti ennek a politikának felülvizsgálását, hogy a terv
közeli megvalósulása lehetővé váljék.”
A tárgyalás további folyamán az ellenzéki állásfoglalás a kormánynak a Beveridge-terwel szemben
tanúsított magatartása miatt mindinkább kiéleződött.
Az alsóházban feszült hangulat uralkodott és a vita
az élességnek olyan fokát érte el, amelyet a jelenlegi
kormány hivatalbalépése óta még nem tapasztaltak.
Várható volt, hogy a munkáspárti képviselők túlnyomó
többsége a kormány ellen szavaz. Egy sürgősen összehívott pártértekezleten a munkáspárthoz tartozó minisz-

terek is érezték, hogy ezen változtatni nem áll módjukban. Ez a határozott magatartás az országban uralkodó
közhangulatnak tudható be, amely kompromisszumot
nem tűrne el.
Ebben a helyzetben Morrison belügyminiszter
mesterhez illő teljesítményt vitt végbe, amikor az alsóház vitáját bezáró beszédében kijelentette, hogy kompromisszumról egyáltalában nincsen szó, hanem arról,
hogy a kormány az alig kéthónapos Beveridge-tervet
a lehető leggyorsabban áttanulmányozta és változtatások eszközlése nélkül „elvi hozzájárulását” juttatta
kifejezésre. A rendelkezésre álló rövid idő alatt nem
volt lehetőség törvényjavaslat előterjesztésére, de a
kormány mindenesetre kész a részletkérdések további
tisztázásával egy kormánybizottságot megbízni és a
bizottság által előterjesztendő jelentés alapján a kérdést
újabb vita alá bocsátani. Mindezek, valamint a nyilatkozatnak a munkáspárthoz fellebbező hangja megnyugtatták a kedélyeket.
A szavazásnak az volt az eredménye, hogy a munkáspártból kereken százan, akikhez a liberális párt és a pártonkívüliek egy része is csatlakozott, összesen 119 képviselő a kormány ellen és háromszáznál jóval többen
– a konzervatívok zárt tömege – a kormány mellett
szavaztak. A kormány ellen szavazott többek között
Lloyd George és leánya, éspedig első ízben a norvégiai
vita óta. Ezzel szemben a kormány mellett foglaltak
állást azok a fiatal konzervatív képviselők is, akik a vita
során a kormány álláspontját nem tették magukévá;
nyilvánvalóan azért, mert a kormánynak egy konzervatív tagja őket az ülés előtt a kormány álláspontjáról
behatóan tájékoztatta.
A vita és az annak hatása alatt elhangzott politikai
beszédek alapján szerzett benyomás abban foglalható
össze, hogy az alsóház magatartása a jelenlegi koalíciós
kabinettel szemben – legalább is a szociális politika
terén – rendkívül kritikusnak mutatkozott.1
A német sajtó és a Beveridge-terv

Szemlénk olvasóit bizonyára érdekli, hogy a német
sajtó a tervvel szemben milyen magatartást tanúsított.
Azért az alábbiakban néhány szemelvénnyel szolgálunk.
A német birodalmi munkafront vezetője, dr. Ley többek között a következőket írta:
„Sir William Beveridge-nek van egy – Churchill
megbízásából készített – olyan terve, amely évi csekély
800 millió font ellenében jótállást vállal, hogy minden
angol életének egész tartamára ,mentes marad a nyomortól'. Közelebbi vizsgálódásnál namar kiderül, hogy
Beveridge terve aligha lesz több, mint egy újabb virág
annak a számtalan javaslatnak és tervnek fáján, amelyekben Anglia annyira bővelkedik és amelyek aztán alkalmas időben eltűnnek a süllyesztőben.
Beveridge eltökélte, hogy átlagosan 1.5 millió
munkanélkülivel számolva (ami a német lakosságra
átszámítva mintegy 3-4 millió munkanélkülit jelentene),
minden munkanélküli, elöregedett vagy beteg angolnak
biztosítja a létfenntartáshoz szükséges eszközöket.
A kérdés lényege azonban a számadás mögött
rejlik: Képes-e a nemzetgazdaság ekkora összeget
előteremteni? Képes-e a nép azt munkájával létrehozni?
Mindenekelőtt pedig: az a társadalmi rend, amely
jelenleg Angliában mint a kapitalizmus csúcspontja
jelentkezik, lehetővé teszi-e, hogy a nemzetgazdaság
termeivényei valóban szociális szempontok szerint osztassanak meg? Ez az a pont, amelyen mi német nemzeti
szocialisták Beveridge tervének gyengéjét felismerjük.
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Neue Zürcher Zeitung február 17 és 19-i számából.

Sir William számításai helyesek lehetnek, de terve meg
fog bukni az angol reakción, amely képtelen valódi
társadalmi rendet létrehozni. A szociális boldogulás
kérdése ugyanis nem biztosításmatematikai feladvány,
hanem egy valódi népi közösség gyümölcse. Ez elemi
politikai bölcseség ellen nem segít, ha Beveridge megkísérli, hogy a nemzeti szocialista pártprogrammból
vett kölcsönnel az angol szociálpolitika kissé döcögő
taligájának új kerekeket adjon.
Amikor a Führer 1920 február 24-én első ízben
kihirdette a pártprogramm 25 pontját, annak 15. pontja
már így szólt: „Követeljük az öregségi biztosítás
nagyvonalú felépítését”. Amikor 1940 február 15-én
megbízást kaptam, hogy ennek a pontnak megvalósítását konkrét javaslatokkal készítsem elő, az nem hírverés célját szolgálta, hanem a mozgalom belső törvényességének logikus következménye volt. Amikor az
angolok erről tudomást szereztek, megbízták Beveridget,
hogy szintén készítsen ,valami hasonlót'. Ha azonban
már a kiindulásnál a következő húsz évre 19 millió
keresőképes mellett átlagban másfélmillió munkanélkülivel kell számolni, a valóságot elképzelni nem nehéz.
Mi németek mindenekelőtt egészséges nemzetgazdaságot teremtünk, amelyben minden német képességeinek és képzettségének megfelelő elhelyezkedést
talál. Ebből az egészséges alapból kiindulva azután
minden néptárs önhibáján kívül bekövetkező szükség
esetében nagyvonalú, átfogó ellátásban (állami nyugdíjban) részesül, amelyet a népközösség teremt elő.”
A Hamburger Fremdenblatt egy „Szociális biztonság Angliában német nemzeti szocialista mintára”
alcímet viselő cikkben a lap stockholmi munkatársa,
Toggenburg gróf tollából a következőket közli:
„A sajtó és a rádió teljes latbavetésével nyilvánosságra hozták Angliában a már régen beígért angol
szociális reformról szóló ú. n. Beveridge-jelentést.
Azzal a jellegzetes angol hittel, hogy minden, ami a
szigetországot mozgatja, kell hogy az egész világon
az érdeklődés viharhullámait keltse, várja most Anglia
a világnak visszhangját olyasmire, amit félig becsületes,
félig mesterkélt mámorban és vad túlzásokban mint
„forradalmit s a történelemben egyedül állót” stb. jelölnek meg, ami azonban német viszonylatban jó ötven
évvel kullog a történelem nyomában.
Az Anglián kívül álló világnak szüksége van néhány
felvilágosításra. Másfél évvel ezelőtt, a háborúnak olyan
időpontjában, amikor a Churchill-kormány és a konzervatív államvezetés növekvő aggodalommal tapasztalta
az angol tömegeknek igazságosabb szociális rend biztosítására irányuló követeléseit és meg kellett állapítaniuk, hogy ezek a követelések annál hangosabbakká
válnak, minél inkább kénytelenek voltak a Szovjettel
életre-halálra szóló testvériséget hirdetni, a Churchillkormány elhatározta, hogy külön bizottságot szervez
„a holnap Angliája” kérdésének megvizsgálására. A konzervatív és a munkáspárt között lévő ellentétek áthidalása érdekében kiválasztották Sir William Beveridge-t,
egy addig kevéssé ismert írót, közgazdát és ügyvédet,
aki politikailag mindkét párt részéről elfogadható volt,
hogy az előkészítő bizottságot vezesse és „Anglia szociális biztonságának tervét” kidolgozza.
Mi tehát ennek a tervnek tartalma, amely hivatott
lenne „minden angol szociális biztonságát a bölcsőtől
a sírig megalapozni”? Vegyülete erős korlátokkal
elsáncolt ígéreteknek a jövőre, minden lehetőséggel a
fél úton megállásra, és olyan rendszabályoknak, amelyek
Angliában mint a szociális gondoskodás terén leginkább
elmaradt európai államban már régen esedékesek voltak,
de angol fogalmak szerint teljesen újak (különösen egész-

ségügyi, biztosítási és öregségi ellátási vonatkozásokban).
Az a nagy csapás, amitől a konzervatívek féltek és azt
elhárítani törekedtek: az angol magánbiztosítóintézetek
óriási hatalmának megsemmisítése, elmaradt. Beveridge
tervében találunk ugyan bizonyos kezdeményezést az
állami kényszerbiztosítás előtérbe helyezésére és egyes
magánbiztosítóintézetek állami felügyelet alá vonásának
lehetővé tételére, főbb vonásokban azonban a magánbiztosítók szerepe és egyedülálló hatalmi állása politikai
és gazdasági téren érintetlenül marad.
Beveridge tervében találunk azonban félreérthetetlen
kölcsönzéseket a nemzeti szocialista népvédelemből;
ilyenek a sokgyermekes családok támogatása és előnyökben részesítése, valamint a munkaképtelenség esetére
szóló biztosítás.
A terv olyan rendszabályokat is tartalmaz, amelyek
már a régi-császári birodalomban, Bismarck szociális
programmjában is feltalálhatók, de amelyeket a mai
nemzeti szocialista német birodalomban már elégteleneknek és sok vonatkozásban meghaladottnak kell
tekintenünk, mint pl. az általános állami kötelező biztosítás, állami beteggondozás kiépítése, iskolaköteles
gyermekek után nyújtott állami segélyek, öregségi
ellátás és állami munkanélküli segélyek. Az utóbbi
különösen érdekes, mert leleplezi az őszinteség hiányát
ebben a „szociális reformterv”-ben azáltal, hogy egészen természetesnek veszi azt a feltevést, hogy a háború
után Angliában „legalább ugyanannyi munkanélküli
lesz, mint a háború előtt”. Beveridge egyedül a beteggondozás terén mer a jelenlegi állapotok ellen nyiltan
színt vallani. Nyilván azért, mert az Angliában ezen a
téren uralkodó felháborító állapotok mellett ezt a megállapítást nem lehetett elkerülni. Jól ismeri mindenki,
aki valaha Angliában élt, azt a kíméletlen árdiktatúrát,
amelyet az előkelőbb angol orvosi körök a nagyvárosokban, különösen Londonban kifejtenek, ami a széles
városi népréteget teljesen a csekély értékű orvosok
igénybevételére kényszeríti, a falvak pedig majdnem
orvos nélkül maradnak, mert minden orvos a városok
felé törekszik, ahol jól szervezett, fizetőképes betegeket
találnak. Ahol azonban Beveridge a háború utáni politika általános követelményeit érinti, mint pl. a jövedelmek igazságos elosztása, jelentése nagyon homályos
és bizonytalan marad.
A brit lapok dicsérő jelzői mindenesetre helytállóak,
csak megfeledkeztek arról, hogy Németország, Itália
és más országok a kezdetnek ezt az állapotát már régen
meghaladták.”
Vígh Győző

ÉRDEKES TERV
A MAGYAR TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
ÁTALAKÍTÁSÁRA
Társadalombiztosítási politikánk sohasem szűkölködött reformgondolatokban. Az idők fejleményei az
utolsó 30 évben oly alaposan próbára tették a társadalombiztosítás jogi és ügyviteli berendezkedését, hogy a
sokszor zavaros problémákból kivezető utak keresése
állandó jelenséggé vált. Különösen a legutóbbi időben
jelentkeztek nagyobb számmal efféle eszmék, amióta a
társadalombiztosítási ügyvitel korszerűvé tétele a kormányzat és a biztosítóintézeti önkormányzat hivatalos
programmjává vált. A reformtörekvések köréből kiemelkedik dr. Bikkal Dénes terve, aki mondanivalóit legutóbb „A magyar társadalombiztosítás reformja” címmel
önálló tanulmány alakjában tette közzé. Ezt a kiemelkedő
fontosságot egyrészt az a körülmény adja meg, hogy a
szerző az Országos Társadalombiztosító Intézetnek az
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ügyvitel egyszerűsítésével megbízott főtisztviselője. Másrészt – mint a társadalombiztosításügynek kül- és
belföldi viszonylatban egyaránt kiváló ismerője igen sok eredetiséggel és ötletességgel ismerte fel a
külországokban bevezetett újításoknak azokat a részeit,
amelyeknek a hazai társadalombiztosítási jogunkban való
alkalmazása – nézete szerint – a biztosítási ügyvitel
régóta vajúdó problémáinak korszerű orvoslására alkalmas lenne.
Munkájának első részében szemlét tart az említett
külföldi reformtörekvéseken s részletesen ismerteti az
olasz, a német, az osztrák és az amerikai társadalombiztosítás reformjával kapcsolatos legfontosabb intézkedéseket. E reformok közül különösen az olasz reform
gyakorol a szerzőre mélyebb benyomást, de ezen túlmenően az az érzésünk, hogy be nem vallottan a román
társadalombiztosítás szerkezetében testet öltött eszmék
hatása alól sem tud elzárkózni. Ez utóbbi megállapítással
íegkevésbbé sem kívánjuk lekicsinyleni dr. Bikkal Dénes
munkájának érdemét, mert különösen az erdélyi részek
visszacsatolása óta gyakorlatban is volt alkalmunk
megismerni a román társadalombiztosításnak a magyar
társadalombiztosítással szemben több vonatkozásban
fennálló letagadhatatlan előnyeit. A külföldi társadalombiztosítási reformokról szóló eszmefuttatásokat – bármennyire érdekesek is azok – ezúttal nem tárgyaljuk,
részletesebb figyelmet szeretnénk azonban szentelni
könyve második részének, amely a szerzőnek a magyar
társadalombiztosításra vonatkozó reformgondolatait tartalmazza. Ebben a részben először is új társadalombiztosítási törvény alkotását sürgeti, hangsúlyozva, hogy az
új törvénynek helyesebben, szociálisabban, világosabban
és egyszerűbben kell lefektetnie a magyar társadalombiztosítás alapjait.
A törvényben a biztosítottak hosszadalmas felsorolása helyett ki kellene mondani, hogy biztosításra
kötelezettek mindazok, akik javadalmazás ellenében
harmadik személyek szolgálatában állanak. A biztosítást
ki kellene terjeszteni bizonyos jövedelmi határ alatt
lévő önálló foglalkozásúakra is. Ezt a kereseti határt a
szerző havi 500 P-ben jelöli meg, amely határ érvényes
lenne a harmadik személyek szolgálatában állók számára
is, azonban csak a járulékfizetés szempontjából, vagyis
ezen a kereseti határon túl a biztosítási kötelezettség
továbbra is fennállana, de a járulék összege már nem
emelkednék.
Ezeket a dolgozókat mind be kellene vonni a kötelező
betegségi, baleseti, öregségi, rokkantsági, özvegységi
és árvasági biztosításba. A munkanélküliség elleni
biztosítás bevezetését a szerző hazánkban nem találja
szükségesnek. A havi 500 P, évi 6000 P javadalmazáshatárt minden biztosítási ágban egységesen kellene megállapítani. Természetesen azok, akik jelenleg ennél
magasabb javadalmazással öregség stb. esetére biztosítva vannak, továbbra biztosítottak maradnának, de
utánuk csak havi 500 P-s javadalmazás alapján kellene
járulékot fizetni. Joga lenne azonban az ilyen biztosítottnak a többletbiztosításhoz, a többlet után azonban a
járulékkülönbözetet már saját maga fizetné. Az egységes
javadalmazási határhoz hasonlóan egységesen kellene
megállapítani az igényjogosult családtagok körét is.
A munkásoknál és a magánalkalmazottaknál, valamint
az önálló foglalkozásúaknál egyaránt a gyermek 16.
életévének betöltéséig, tanulmányok folytatása esetében
24. életéve betöltéséig legyen igényjogosult, feltéve,
hogy nincs számottevő keresete vagy jövedelme.
Egységesen kellene megállapítani a biztosítási
járulékokat is. A jelenlegi rendszernél erősen jelentkezik
az alulbiztosítás, ami azt jelenti, hogy a napibérosztályok

és az átlagos napibérek alapján kiszámított járulékok
következtében a magasabb javadalmazású biztosított
is csak annyi járulékot fizet, mint a nála esetleg jóval
alacsonyabb javadalmazású. Például, akinek a napi
keresete 20 P, a betegségi biztosításban ugyanannyi
járulékot fizet, mint aki naponta 9 P-t keres. Nagy
hátránya ennek a rendszernek az, hogy a társadalombiztosítás terheit erősebb mértékben viselik az alacsonyabb javadalmazású rétegek, mint a tehetősebbek.
A betegségi és az öregségi stb. biztosításban a jelenlegi járulékkulcsok összege, amennyiben a járulékokat
a tényleges munkabér alapján kellene fizetni, kb. 11%-ot
tenne ki. A szerző a jövő tervei szempontjából a leghatározottabban amellett foglal állást, hogy a biztosítási
járulékot a tényleges munkabér százalékában kellene megállapítani, ami mind a betegségi, mind az öregségi
biztosításban 5.5%, összesen tehát a tényleges kereset
10%-a lehetne. Ennek az összegnek a kiszámítása minden
munkaadó számára könnyű feladat lenne.
A jelenlegi rendszernél a baleseti biztosításban a
munkaadók kétféle biztosítási díjat fizetnek. Bizonyos
meghatározott feltételek mellett a kisebb munkaadók
minden megkezdett hétre 10 fillér baleseti biztosítási
díjat, a nagyobbak pedig baleseti biztosítási járulékot
fizetnek. A baleseti biztosítási járulék megállapításánál
figyelembeveszik az egy év alatt kifizetett beszámítható
javadalmazások összegét, az üzem veszélyességi arányszámát és az illető évre megállapított egységdíjtételt.
A járulékot a számadási év közepe felé állapítják meg,
arról a munkaadó fizetési meghagyást kap és a járulékot
két hónap alatt tartozik megfizetni. A szerző ezt a rendszert nem tartja helyesnek, mert magánbiztosítási elemekkel van terhelve és üzleti jellegű, nem érvényesül
benne a szociális biztosítás magasabb szempontja, a
szolidaritás és összefogás. Helytelen szerinte azért is,
mert a járulékok fizetése nem történik a termeléssel
párhuzamosan.
A szerző az OTI 1940 évi hivatalos adatai alapján
megállapítja, hogy az abban az évben a baleseti biztosítási járulékot fizető munkaadók között felosztásra
került költség a baleseti biztosítás szempontjából beszámítható összjavadalmazásoknak 1.2%-a volt. Egységes
járulék fizetése esetében tehát a baleseti költségek fedezésére országosan a kifizetett munkabérek 1-2%-át
kellett volna beszedni. A szerző szerint azonban még
talán erre se lett volna szükség, mert a termeléssel párhuzamos havonkinti kirovás és behajtás jelentős kamatjövedelmet eredményezne.
Ha a betegségi és az öregségi biztosításban sem
veszik figyelembe, hogy a biztosított olyan üzemben
dolgozik-e, ahol nagyobb a megbetegedési valószínűség,
szülei milyen betegségben haltak meg stb., nem tartanak
előzetes orvosi vizsgálatot, a baleseti biztosításban sem
szabad magánbiztosítási elemekre, üzleti meggondolásokra építeni.
A szerző a baleseti biztosítási járulékkulcsot a
bruttó kereset 1%-ában véli megállapíthatónak. Ennek
kiszámítása a munkaadók részére nagyon könnyű lenne
és egyszerűen a bruttó munkabérek alapján kiszámított
10%-os társadalombiztosítási járulék (betegségi és öregségi) egytized részét kellene baleseti biztosítási járulékként megállapítani.
Ez nagy könnyítést jelentene a biztosítóintézetnek, a munkaadóknak és több biztonságot nyújtana az
üzemi költségek kalkulációjánál is.
A biztosítási ágak szolgáltatásával is foglalkozik
a szerző.
A betegségi biztosítással kapcsolatban megjegyzi,
hogy a magyar szolgáltatások messze felülmúlják bár-
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mely más állam betegségi biztosítási szolgáltatásait.
Nálunk táppénz egy évig jár, a legtöbb államban csak
26, esetleg 36 hétig. Gyógyintézeti ápolás nálunk
ugyancsak egy évig jár, a legtöbb külföldi államban
vagy egyáltalán nem, vagy mindössze 26 hétig.
A tényleges javadalmazás alapján fizetendő táppénzsegélyt a szerző 50%-ban, a szülési segélyeket
100%-ban javasolja megállapítani. Ez utóbbit nemzetpoltikai és honvédelmi érdekek is megkövetelik.
A javadalmazási határ emelésével emelkednének
a baleseti járadékok összegei is. A baleseti kártalanítást
a szerző kiterjesztendőnek tartja minden – tehát a nem
üzemi balesetre is, kivéve a részegségből és verekedésből eredő baleseteket. Ez nagy ügyviteli egyszerűsítést is jelentene, mert a balesetek üzemi voltának
kivizsgálása jelenleg igen hosszadalmas eljárást igényel.
Az öregségi járadékoknál a szerző szerint legalább
havi 20 P-s járadéktörzset kellene megállapítani. A fokozódó járadékrész a szerző hozzávetőleges becslése szerint
a bruttó kereset 1%-a körül mozoghat, de pontos kiszámítása matematikus feladata. A munkások és magánalkalmazottak között lévő különbségnek meg kell szűnnie,
és a szolgáltatásoknál a jelenleg a magánalkalmazottakra
érvényben lévő rendelkezéseknek kell irányadóknak
lenniök. Ezek után a szerző a magyar társadalombiztosítás
ügyvitelének egyszerűsítésével foglalkozik. Elöljáróban
megállapítja, hogy a legelső elv a rend biztosítása és
annak lehetővé tétele, hogy a munkaadó és a biztosított
egyaránt élvezhesse az ügyviteli reform előnyeit. További
fontos követelmény a munkaadóknál jelentkező ügyviteli
munka leegyszerűsítése.
A társadalombiztosítás reformját teljesen csak akkor
lehet végrehajtani, ha nemcsak a társadalombiztosítási,
hanem az összes munkásvédelmi törvény kapcsán jelentkező ügyviteli feladatokat sikerül közös nevezőre hozni.
Főelv az is, hogy a szociális törvények végrehajtása
során nevelő hatást érjünk el a munkaadóknál és biztosítottaknál egyaránt. A munkafeladatokat pontosan elő
kell írni és rendelkezésre kell bocsátani a szükséges
nyomtatványokat.
Figyelembe kell venni az egyes biztosítási ágak
sajátos követelményeit is, mert minden biztosítási ágnak
más az igénye. Olyan intézménynél, amely több biztosítási feladatot lát el, meg kell találni a feladatok legegyszerűbb formáját és módját.
A szerzőnek a társadalombiztosítás ügyviteli reformjával kapcsolatos kívánságai a következők lennének.
A biztosítóintézet minden biztosítottat számmal
látna el és részükre ezzel a számmal ellátott biztosítási
könyvecskét adna ki. A könyvecskét egy napon kellene
az egész országban az összeírás napján munkaviszonyban
álló összes munkásnak kiadni. Akik az összeírás után
lépnek munkaviszonyba, biztosítási könyvecskéjüket új
munkaadójuk útján kapnák meg. A könyvecskébe
a személyi adatokat az okmányok alapján írnák be.
A személyi adatok másolópapír igénybevételével kétszer
kerülnének a könyvecskébe. A perforált lapokat az
intézet központja őrizné s ez lenne a biztosított vezetőlapja.
A biztosítási könyvecskét a biztosított őrizné, de
munkábalépéskor a munkaadónak átadná. A munkaadó a biztosítási könyvecskébe bejegyezné a munkaviszony kezdetét és végét, minden bérfizetés alkalmával
beírná a könyvecskébe a kifizetett bruttó bért és azt,
hogy az mennyi időre szól. A munkaviszony megszűnésekor a munkaadó a könyvecskét a biztosítottnak visszaadná, úgyszintén átmenetileg akkor is, ha az azt jogainak
érvényesítésénél fel akarja használni.

A biztosított megbetegedés esetében munkaadói
igazolványt kapna munkaadójától és pénzbeli szolgáltatás, valamint gyógyintézeti ápolás igénylésénél biztosítási könyvecskéjét is tartoznék bemutatni.
A munkaadó csak olyan munkást alkalmazhatna,
akinek biztosítási könyvecskéje van, kivéve, ha valaki
első ízben vállal munkát. Ebben az esetben a könyvecske beszerzése iránt azonnal köteles lenne lépéseket
tenni.
A munkaadó minden munkás felvétele alkalmával
köteles lenne vele egyéni kartotéklapot kiállíttatni és
arra mindazokat a személyi adatokat feljegyeztetni,
amelyeket a társadalombiztosítási törvény, vagy más
munkásvédelmi jogszabály előír. A kartotéklapnak
szelvénye lenne, amit szintén ki kellene tölteni. Minden
évben (kétszelvényes kartotéklap esetében minden két
évben) új kartotéklapot kellene kiállítani.
A munkaadó a munkás munkábalépését, valamint
a munkából történt kilépését egyéni jelentőlapon nyolc
nap alatt a biztosítóintézetnek bejelenteni tartoznék.
A kartotéklapon és annak szelvényén minden
bérfizetés alkalmával fel kellene tüntetni a kifizetett
bruttó munkabért.
A munkaadó a bérfizetés alkalmával a biztosítóintézet által rendelkezésére bocsátott nyomtatványon
jelentené be a biztosítóintézetnél, hogy hány munkásnak
mennyi bruttó munkabér járt és ennek alapján mennyi
a fizetendő járulék. A járulék összegét egyidejűleg
lenne köteles befizetni.
Év végén a munkaadó az egyéni kartotéklapok
szelvényeit levágná, ezek alapján a munkások nevét,
biztosítási számát, születési évét; összesítőjegyzéket
készítene az év folyamán élvezett összesített bruttó
keresetről és azt a szelvényekkel együtt január 15-ig
az intézethez beküldené.
A tíznél kevesebb munkást foglalkoztató munkaadók a munkabérben bekövetkezett változásokat is tartoznának bejelenteni. E munkaadóknál átmenetileg
a biztosítóintézet számfejtené a járulékokat és arról
fizetési meghagyást bocsátana ki. Ha az új rendszerbe
a kismunkaadók is beleilleszkednének, fokozatosan
az öt, majd a három munkást foglalkoztató munkaadókra lehetne korlátozni a bérváltozás jelentésének
kötelezettségét, sőt a kismunkaadók közül azoknál,
akik szabályszerűen látnák el az új feladatokat, az új
rendszert minden további nélkül alkalmazni lehetne.
A biztosítóintézet a munkásokról érkezett be- és
kijelentőlapokat a munkaadó törzsszáma alatt gyűjtene.
Az év végén a munkaadóktól beküldött szelvények
és jegyzékek alapján a biztosítóintézet ellenőrizné, hogy
a jegyzék végösszege egyezik-e az évközben beküldött
jegyzékek összegeivel, valamint az összes munkások
egyenként élvezett javadalmazásával. A munkaadók
gyűjtőborítékjaiban őrzött bejelentőlapok alapján ellenőrizné az intézet azt is, hogy minden szelvényt beküldtek-e.
Az ellenőrzés megtörténte után a helyiszervek az
összes szelvényeket a központba küldenék, ahol azokat
számszerűen rendeznék. így az ugyanarra a munkásra
vonatkozó szelvények egymás mögé kerülnének és azok
összegezésével megállapítható lenne az illető munkásnak abban az évben elért összkeresete. Ennek
összegét a biztosított várományi lapjára rávezetnék.
Járadékra való igényjogosultság esetében a várományi
lapon lévő feljegyzésekhez csak az utolsó évi kereseteket
kellene hozzászámítani és a járadék összege könnyen
kiszámítható lenne.
A biztosítóintézet a biztosítási könyvecskében feljegyezné a pénzbeli szolgáltatásokat és a gyógyintézeti
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ápolás időtartamát. A segélyezés ideje alatt a könyvecskét a biztosítóintézet őrizné. Ez a rendszer megakadályozná a segélyekkel való visszaélést, mert amíg
a biztosított segélyezés alatt áll és nincs nála a könyvecske, nem léphet egyidejűleg munkába. A visszaélések kiküszöbölése a biztosítás olcsóbbodásához is
vezetne.
*
Dr. Bikkal Dénes a fentiekben ismertetett gondolatait arra szánta, hogy indítékául szolgáljanak a kérdésben kialakuló eszmecseréknek. A szerzőnek ez a felhívása nyilván nem lesz hatástalan. A tervvel az intézet
önkormányzata, ügyvitele és a társadalombiztosítási
kérdésekkel foglalkozó egyéb szakkörök bizonnyal részletesen fognak foglalkozni. Mi magunk is érdeklődéssel
várjuk a vita újabb szempontjait és meglátásait.
Anélkül, hogy a nagy figyelemmel várt vitának
elébe vágni kívánnánk, úgy érezzük, hogy egy-két
olyan körülményre nekünk is fel kell hívnunk a figyelmet, amely alapos megfontolást és körültekintést kíván.
A szerző reformgondolatainak egyik legfontosabb
alapelve, hogy az ügyviteli munka egyszerűsítését az
üzemben kell kezdeni. Az általa javasolt rendszernél
a munkaadók – eltekintve az egyénenkénti kartotéklapok kiállításától, amire vonatkozóan a szerző nagyon
helyesen megállapította, hogy annak vezetésére a munkaadókat munkásvédelmi jogszabályok is kötelezik minden munkás be- és kilépését be kellene jelentenie,
minden bérfizetési összeget be kellene vezetnie a biztosítási könyvecskébe, az egyéni kartotéklapra és annak
szelvényére. A könyvecskében ezenfelül fel kellene
tüntetnie, hogy a fizetés mely időre szól, minden bérfizetésnél meg kellene tennie a bruttó munkabérekre
és fizetendő járulékokra vonatkozó jelentését, év végén
a kartotéklapok szelvényei alapján összesítőjegyzéket
kellene készítenie és azokat a szelvényekkel együtt be
kellene küldenie a biztosítóintézethez, majd a következő
év elején (esetleg minden második év elején) a személyi
kartotéklapokat újból ki kellene állítania. Figyelembe
kell vennünk azt is, hogy a munkaadó bármilyen rövid
ideig nála dolgozó munkásról köteles lenne a kartotéklapot és annak szelvényét kiállítani és azt esetleg egy évig
őrizni. Gondoljunk arra, hogy nagyobb létszámmal
működő üzemnél mindez elég nagy munkát jelentene,
amelynek például a biztosítási könyvecskékkel kapcsolatos része elég nehézkesen végezhető feladat (a könyvecskéknek egy évben 52-szer kézbe vétele, a könyvecskék nyitogatása stb.).
A szerző gondolata szerint, ha a munkaadó a bruttó
munkabérekre és a fizetendő járulékra vonatkozó jelentését nem teszi meg, a biztosítóintézet terheli meg őt
saját számfejtése alapján. A rendszer szerint azonban
a legalább tíz munkást foglalkoztató üzem bérváltozást
nem jelent be. A biztosítóintézet tehát csak úgy tudná
a járulékot számfejteni, ha az adatokat ellenőrzés útján
beszerzi. Tudunk azonban olyan, minden különösebb
gépi vagy egyéb berendezés nélkül 10-12 munkást
foglalkoztató munkaadókról is, akik végrehajtási kényszer
nélkül csak a legritkább esetben tesznek eleget fizetési
kötelezettségüknek. Feltehető, hogy ezek az új rendszerben sem fogják a munkabérekre és a fizetendő járulékokra vonatkozó bejelentésüket rendszeresen beküldeni,
már csak azért sem, nehogy a biztosítóintézet idejében
tudomást szerezzen az őket terhelő járulékokról. Ezeknél

választhatunk az örökös ellenőrzés és aközött, hogy a
megalkotandó törvény a biztosítóintézetre bízza, hogy
kit kötelez az új rendszerben is a bérváltozás további
bejelentésére.
A szerző maga is érzi, hogy a biztosítóintézeti
ügyviteli teendőknek jelentékeny részben az adatszolgáltató
munkaadókra való áthárítása, amelyet külföldön is
bevezettek, igen egyszerű módszernek látszik a biztosítóintézeti apparátus tehermentesítésére. Azonban tagadhatatlan, hogy az ügyviteli munkáknak ez az áthárítása
a munkaadói társadalom részéről olyan fokú kötelességérzetet és jóakaratot, tájékozottságot és szakismeretet
igényel, ami a hazai munkaadók számottevő részétől
aligha várható. Ezért azt javasolja, hogy az általa tervbevett eljárást csak a tíz munkásnál több alkalmazottat
foglalkoztató munkaadókra nézve vezessék be, míg a
kisebb munkaadókra nézve a rendszert csak fokozatosan
alkalmaznák. Szeretnék rámutatni arra, hogy a szerzőnek
ez a gondolata a javaslat leginkább támadható pontja.
Az Országos Társadalombiztosító Intézet legutóbbi
évi jelentésének hivatalos adatai szerint az 1941 évben
a baleseti díjfizető ipari üzemek száma 183.899, a baleseti
járulékot fizető üzemek száma pedig 15.320 volt. Tudvalevően jelenleg baleseti biztosítási díjat azok az üzemek
fizetnek, amelyek elemi erővel hajtott gépet vagy gőzkazánt számottevő termelési tényezőül nem használnak
és tíznél több munkást rendszerint nem foglalkoztatnak,
úgyszintén azok, akik ilyen gépet vagy gőzkazánt használnak ugyan, de ötnél több munkást rendszerint nem
foglalkoztatnak. Dr. Bikkal terve szerint a tíznél kevesebb munkást foglalkoztató munkaadók részére átmenetileg az új rendszerben is a biztosítóintézet számfejtené
a járulékot és arról fizetési meghagyást bocsátana ki.
Amint a fenti számadatokból láthatjuk, a tíznél több
munkást nem foglalkoztató üzemek száma éppen tizenkétszerese az ennél nagyobb üzemek számának. Márpedig ezeknek a baleseti díjat fizető kisebb munkaadóknak legnagyobb része a Bikkal-féle határvonal alá kerülne,
mert közülük csak azok részesülnének azonnal az új
rendszer előnyeiben, akik éppen 10 munkást foglalkoztatnak. Az ország munkaadóinak túlnyomó részére
tehát az új rendszerben a jelenleginél még több munka
hárulna, mert amíg jelenleg a belépéseknek, kilépéseknek és bérváltozásoknak jelentőlapon való jelentésén
vagy a hetijegyzék kiállításán és benyújtásán felül ezeket
a munkaadókat más kötelezettség e téren nem terheli,
addig az új rendszerben a kis munkaadók a be- és kilépések, valamint bérváltozások jelentésén kívül az új
rendszerrel járó és az előbbiekben vázolt számottevő
tennivalókat is kötelesek lennének elvégezni. Különösen
terhes lenne ez azokra a kisebb munkaadókra nézve,
akiknél a munkások keresete nem változik vagy nem
gyakran változik. Ezek jelenleg ugyanis esetleg hónapokig
csak be- és kilépéseket jelentenek be a biztosítóintézetnél. Bár kétségtelen, hogy ez az eljárás a szerző szerint
csak átmeneti lenne, kérdés azonban, hogy az egy-két
munkással dolgozó kisiparosoknál mikor lehetne az
új rendszert véglegesen bevezetni.
A tervvel kapcsolatban még sok szempont kínálkozik közelebbi megvitatásra. Ezt a feladatot ezúttal
mellőzzük, mert nem célunk kifogások keresése, s nem
is akarunk ilyen színben feltűnni. Kíváncsian várjuk
azonban a szerző által is szívesen látott vitát, amelytől
azt kívánjuk, hogy színvonala méltó legyen Bikkal Dénes
érdemes munkájához.
Gaál János
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S Z O C I Á L I S

T U D Ó S Í T Ó

IRÁNYÍTOTT GAZDASÁG ÉS HÁBORÚ UTÁNI Ú J J Á É P Í T É S
Ipari decentralizáció és a mezőgazdaság
villamosítása a háború után
Energiagazdálkodásunknak
a
béketermelésre
való
átszervezéséről írva, Stefániái Richárd, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. helyettes-vezérigazgatója az országos villamosítás részletes tervének kidolgozását sürgeti,
mivel ennek további hiánya, meggyőződése szerint, veszé*lyeztetné
energiagazdálkodásunk
észszerű
kiépítését.
Mindazon szempontok közt, amelyekre egy ilyen terv
előkészítésénél feltétlenül figyelemmel kell lenni, megemlíti az ipari decentralizáció és a mezőgazdaság bizonyos
fokú villamosításának kérdését is. Tekintettel arra, hogy
e kérdéseknek gazdasági horderejére utalva, rátapint
egyúttal azoknak szociális vonatkozásaira is, érdemesnek
látjuk cikkének idevágó részét itt is közreadni:
»A hadigazdálkodás főleg a fővárosban és annak
környékén az ipari munkásság nagy tömegeit összpontosította, amelynek a hadigazdálkodás megszűntével történő megfelelő elhelyezése és foglalkoztatása az átmenetgazdálkodás egyik legsürgősebb és legfontosabb feladata.
Elsősorban a felszabaduló jól kiképzett szakmunkások megfelelő munkaalkalmáról kell gondoskodni -és ezt
hivatott az ipar decentralizációjára irányuló, a kormány
által már a háború előtt megkezdett, a vidékre kiterjedő
iparosítási és ezzel szorosan összefüggő szociálpolitika
a háború után folytatni.
Az ipar decentralizációjára azonban nemcsak az
ipari munkásság egy részének a vidékre történő visszavezetése, illetve oda való telepítése szempontjából van
szükség, hanem mezőgazdaságunknak a háború után
várható átalakulása következtében is. A földbirtokpolitika
folyományaként a mezőgazdasági munkásság egy része,
amelyet a növekvő népsűrűség mellett a kis- és törpebirtokok nem tudnak majd ellátni, más munkaterületek
felé lesz kénytelen gravitálni, amit a mezőgazdasági
terményekben a háború után bizonyára megnyíló nagy
verseny folytán megnehezült kivitel is elő fog mozdítani.
Ezeknek a munkaerőfeleslegeknek megfelelő elhelyezkedését a kis- és háziipar fejlesztése mellett ipartelepeknek
a vidékre való áttelepítése, illetve ottan való alapítása
fogja elsősorban lehetővé tenni.
Az ezzel kapcsolatban a vidéken fokozottabb mértékben jelentkező energiaszükséglet mellett magában a
mezőgazdaságban is bizonyára várható az energiaigény
növekvő jelentkezése, a belterjes gazdálkodásra való
fokozottabb áttérés következtében. Ezt a körülményt
a már említett kiviteli nehézségek jelentkezése mellett
az a bekövetkező helyzet is előmozdítja majd, hogy orszá^
gunk nem messze fekvő időben mezőgazdaságilag önellátóvá válik.
Mezőgazdaságunknak ilyirányú fejlődése különösen
a villamosenergiának a mezőgazdaságban az eddiginél
fokozottabb mértékben való igénybevételére fog vezetni.
Tanulmányoznunk kell a mezőgazdaság villamosenergia ellátásának további lehetőségeit, annak hazánkban eddig még megoldatlan problémáit is. Hogy a sok
közül csak egyre mutassunk reá, itt van például a dunatiszaközi és a tiszántúli Alföld tanyavilágának villamos
energiaellátása.
A helyes tervgazdálkodás egyik fontos feladata
tehát az, hogy a békegazdálkodásra való átmenetet biztosító átmenetgazdálkodás bizonyára évekre menő tar*
tama alatt az említett iparosítási és szociálpolitika céljait
kitűzze és megfelelően megoldja. Az energiagazdálkodás
feladata viszont, hogy kijelölje azokat a területeket,

amelyeknek megfelelő teljesítmény mellett való olcsó
energiaellátása a szükséges időn belül biztosítható és azt
biztosítsa is.”1
Irányított erdő- és fagazdálkodás
Az adott készletekkel és szükséglettel számoló mai
gazdálkodási rend keretében elsőrendű jelentősége van
hazánkban az erdő* és fagazdálkodás célszerű megszervezésének, írja a Kárpátmedencében Lengvári György.
Alapkövetelmény a gazdasági életnek a nemzeti célkitűzések szolgálatába állítása, ami az állam részéről
erős beavatkozást tételez fel.
Nevezett területen az állami és szakmai irányítás
szerepét hármas tagozatban foglalja össze a szerző,
külön tárgyalva az erdészet, a fafeldolgozó-ipar és a fakereskedelem kérdését. Az irányítás lényege az legyen,
hogy a közérdeket a magánérdek fölé helyezve nyúljon
bele az egyéni elgondolásokba ott, ahol annak szabadjára
engedése a közre káros lenne. Azonban az egyéni kezdeményezést általában ápolni kell és minden eszközt
meg kell ragadni, hogy ez a kezdeményezés kellő jutalmát
megtalálja, mert ez a fejlődés lényeges ösztönzője. A legtöbb állam kénytelen volt emellett belátni a szakmai
önigazgatás nagy fontosságát is, és e kérdést részben
az érdekképviseletek megfelelő átszervezésével, részben
pedig maguktól az egyes cégektől megkívánt, az irányítás
végrehajtását elősegítő közreműködéssel oldották meg.
Az erdészettel kapcsolatos irányítás nem újság; létjogosultságát a liberális gazdasági rendszer alatt is elismerték. Az erdésznek 50-100 években kell gondolkozni
és ezért e téren a megfontolt előrelátás teljesen indokolt.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kor észszerű tapasztalatait és újításait nem kell felhasználni és bevezetni.
A cél itt mennyiségi és minőségi többtermelés, aminek
fontossága különösen kitűnik akkor, ha a jövő várható
alakulására is tekintettel vagyunk. Hatmillió kat. hold
erdőterületünk alkalmas arra, hogy a jelenlegi igényeknek
megfelelő szükségletünket kielégítse. Minden különösebb
számítás nélkül is rá lehet jönni azonban arra, hogy
a jelenlegi fejenként kb. % m3 fogyasztás emelkedésével
feltétlenül számolni kell, ismérve a háború előtti nagyobb
fogyasztási adatokat, továbbá a fejlettebb iparú államok
adatait (Németországban jelenleg is több mint 1 m
fejenként). Ha tekintetbe vesszük az iparosodással kapcsolatos terveinket, valamint más, a fát vegyi úton feldolgozó gyárak létesítésével kapcsolatos lehetőségeket,
túlzás nélkül 12 millió m3 évi szükségletet vehetünk
számításba, amihez a mai erdőterületünk nem elegendő.
E feladatok megoldására az erdők növedékének,
hozzáférhetőségének (közlekedés) és okszerű kezelésének
felülvizsgálatán kívül és ennek alapján korszerű statisztikát
kellene összeállítani. Hiszen ha nem tudjuk, mink van,
nem tudjuk azt sem, mivel gazdálkodhatunk. A fentebb
említett szükséglet fedezésére elengedhetetlenül szükséges
az erdősítés, fásítás és erdő javítás intenzívebb kiépítése,
ezzel kapcsolatban az erdőfeltárás, valamint az erdőmérnöknevelés
kérdésének
megoldása.
Jelenleg
kb.
16.000 kat. hold erdő esik egy erdőmérnökre a helyes
2-3000-es aránnyal szemben.
Az irányítás csak akkor helyes, ha a termeléstől
a feldolgozáson keresztül a fogyasztásig érvényesül.
A feldolgozás irányításának célja az észszerű és takarékos
felhasználás mellett szintén a többtermelés. Nem mindegy
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közgazdasági szempontból, hogy hol dolgozzuk fel a
nyersanyagot, az előfordulási helyen vagy a piacon;
az sem mindegy, hogy mit termelünk a nyersanyagból:
tűzifát vagy műfát; valamint az sem, hogy hogyan és
milyen eljárással dolgozzuk fel a gömbfát. A kapcsolatos
feladatokat a szerző az üzemfelülvizsgálaton alapuló
üzemstatisztika és üzemengedélyezés kiépítésében látja.
Az üzemfelülvizsgálatnak ki kell terjednie:
a) az üzemeknek a nyersanyag előfordulásához
viszonyított elhelyezkedésére (olcsó és állandó faellátást)*
b) az üzem és a piac egymásra vonatkoztatott
fekvésére;
c) a teljesítőképességre (lehetséges ugyanis, hogy
túl sok nagyteljesítőképességű fűrész dolgozik egy helyen
és a faellátás mindegyiknek súlyos probléma);
d) a gépi berendezés és üzemvezetés kérdéseire,
valamint a szociális és nemzetpolitika nagyjelentőségű
szempontjaira.
A fakereskedelem megszervezése, illetve irányítása
körébe szűkebb értelemben csak a fának mint nyerseanyagnak és félgyártmánynak az elosztása tartozna, de
nem hanyagolható el a fatermelés biztosításának alapvető
problémája sem. A kitermeléssel kezdődik és az igazságos
elosztással záródik az egységesen megszervezett piaci
rend, mely a szükségletfedezeti gazdálkodásnak az alapja.
A szervezettségnek zárt egységet kell képeznie, mert
minden hiányosság a rend megbontására nyit lehetőséget,
ami viszont a szükségletkielégítést teszi bizonytalanná.
Márpedig a cél a szükségletek legészszerűbb kielégítése.
Az igazságos és észszerű elosztás érdekében a fogyasztási adatok összegyűjtését mielőbb meg kellene
kezdeni. A nyersfa elosztásánál a termelés és az ipari
szükséglet egyensúlyának kialakítása kívánatos, mely a
spekulációs jelenségek elfojtására alkalmas. A szervezett,
közszempontokat szem előtt tartó elosztással a piaci
rend szempontjából három jelentős gazdasági elv érvényesülése segíthető elő: a) rögzített árak, b) a legrövidebb szállítási útvonalak betartása, c) az elosztásnál
azoknak az üzemeknek az előnyben részesítése, amelyek
közellátási szempontból rentábilisak.
Nagyon fontos ezenkívül megfelelő tudással rendelkező, kellőszámú szakembernek a gazdasági életbe
való beállítása is. Jól szervezett, állandó jellegű szakiskola
alapítása szükséges, valamint ezzel kapcsolatban egy
megfelelő tudományos kutatóintézet, mely faipari és
fakereskedelmi kérdésekkel foglalkozna.
Az erdő- és fagazdasági szervezésre nagy gondot
kell fordítani, ha tekintetbe vesszük, hogy a fa az egyetlen
az elsőrendű fontosságú nyersanyagok között, amely
periodikusan önmagától pótlódik, ha észszerűen és takarékosan gazdálkodunk vele. Nem lenne tehát csoda, ha
éppen az erdő- és fagazdálkodási szervezés érlelné ki
magából azokat a gondolatokat, amelyek az irányított
gazdálkodás terén újszerűek, mert hiszen a fa, ez az
értékes nyersanyag kívánja meg elsősorban azt, hogy ne
engedjék egyetlen nemzedéknek sem könnyelműen elherdálni.1
I. J.
Tapogatózások Svájcban a tervgazdaság felé
Az
eszmék
ozmózisának,
úgylátszik,
semilyen
határfal nem állhat ellen, s a háborútól és az éles szociális
feszültségektől megkímélt olyan országban is, mint az
idillikusán ható Svájc, a nyugodt felszín alól az idők
vajúdó jellege ütközik ki. A svájci kapitalizmus legtekintélyesebb orgánumának egyik polemikus beállítottságú cikkéből értesülünk, hogy az ottani szocialista pártnak és több szakszervezeti szövetségnek közös kezdeményezésére egy alkotmánymódosító javaslatot dolgoztak
ki, amely a gazdasági élet állami irányítását kívánja
megvalósítani. Az indítvány – mint minden alkotmánymódosító javaslat, melyet kellőszámú aláírással nyuj*
tottak be – valószínűleg referendum (népszavazás) alá
1

kerül s így már csak az általa keltett visszhang miatt
is érdemes vele megismerkedni. Az alkotmányos alapelvek tömör fogalmazásában a javaslat így hangzik:
„A szövetségi alkotmány 31. szakaszának 1. bekezdése a következő intézkedésekkel helyettesítendő:
1. Az ország gazdasági élete az egész nép ügye.
2. A tőkét a munka, az általános gazdasági felemelkedés és a népjólét szolgálatába kell állítani.
3. A szövetség feladata, hogy az e célból szükséges
rendszabályokat a nemzetgazdaság felépítésére és megszervezésére elrendelje.
4. Az állam polgárainak és azok családjainak megélhetése biztosítandó.
5. A munkára való jog és az igazságos bér szavatolandó.
6. A munkát a gazdaság minden ágában meg kell
védeni.
7. Ez alapelvek megvalósítására, valamint a válságok
és a munkanélküliség megelőzésére szükséges előírásokat,
főleg az állam és a gazdaság együttműködése tekintetében, a szövetség fogja kiadni.
8. A kantonok és a gazdasági szervezetek közreműködését igénybe kell venni.”
Az alkotmány fentidézett szakaszáról tudni kell,
hogy az a kereskedelem és az iparűzés szabadságáról
szól s így a szóbanforgó javaslat ezt akarja az állami
beavatkozás elvével pótolni. A lap, gazdaságpolitikai
helyezkedésénél
fogva,
természetesen
sok
kivetnivalót
talál a javaslaton s elsősorban a polgári szabadság hagyományos fogalmának feladását rója fel neki. Az állami
mindenhatóság kiterjesztése a gazdasági életre ugyanis
az ország federatív és demokratikus felépítését vészé*
lyeztetné, mivel a gazdaságnak „parancsuralmi” berendezése szükségszerűen maga után vonná a polgár teljes
alávetését egyéb vonatkozásban is az államhatalom által
gyakorolt kényszernek.
Ugyanez a lap azonban a legmegértőbb fogadtatásban részesíti a magángazdaság spontán szervezkedésének
azt a gondolatát, mely az Országrendezés Svájci Egyesületének (Schweizerische Vereinigung für Landesplanung)
megalakításában fejeződik ki. „Az egyesület célja mondja az alapszabály – az ország és az egyes vidékek
rendezésének
előmozdítása
saját
tanulmányai
alapján,
másrészt szoros együttműködés teremtése útján a szövetség, a kantonok és a községek mindazon igazgatási
szerveivel, melyek hatáskörébe a föld kihasználásának
és rendezésének kérdései tartoznak, valamint a különböző
tudományos és gazdasági intézményekkel és szervezetekkel. E cél elérése érdekében az egyesület minden
szükséges eszközt igénybe vehet, nevezetesen regionális
tervezőbizottságokat alakíthat.”
E programm elég félénk és elmosódott, az egyesület
alapítóinak megnyilatkozása szerint azonban az új szerv
feladata elsősorban a „koordináció iránti érzék” fejlesztése
a népben, amivel a szociális problémák megoldását vélik
elősegíteni. így többek közt az is a célja, hogy küzdjön
az önkény, az önzés és a tekintetnélküliség ellen, az
egyes érdekeit alárendelve a közösség érdekeinek. Az új
gazdasági rend alapja sem a korlátlan kereskedelmi és
ipari szabadság nem lehet, sem ennek teljes tagadása.
Az egyetlen járható út: az önkény és a kényszer összeegyeztetése. Az egyéni szabadságnak csak ott kell korlátokat szabni, ahol ezt a köz java kívánja. A cél tehát
nem az egyes alárendelése a tömeg uralma alá, hanem
észszerű beillesztése a társadalomba. Alapjában véve
tehát a közösségi érzés neveléséről van szó, ami, ha
sikerül, lehetővé teszi, hogy az állam csupán útmutatással szolgáljon s a cselekvés rugója a népnél maradjon
meg.
Tájékozásul hozzátehetjük, hogy a fenti gondolatokat a svájci hadügyminiszter fejtette ki az egyesület
alakuló ülésén és hogy az egyesület megalapításának
gondolata jellemző módon két építész*- és mérnökegylettől indult ki.1
J. B.
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MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS ÉS SZAKKÉPZÉS
Szakmunkás-utánpótlás a gyáriparban
Tekintettel a szakmunkás-utánpótlás körül tapasztalt
nehézségekre,
az
iparügyi
miniszter
elrendelte,
hogy az ipari munkaerőszükséglet biztosításával kapcsolatos ügyek gondozására az egyes szakegyesületek keretén
belül bizottságok létesüljenek. Ezeknek feladata a tanoncképzésnek állandó szemmeltartása és az, hogy a vállaslatoknak ilyenirányú tevékenységét rendszeresen ellenőrizzék.
Az iparügyi miniszter kívánságára legutóbb a szakegyesületekben
működő
bizottságok
széleskörű
adatgyűjtést végeztek annak megállapítására, vájjon az egyes
üzemek tanoncaik létszámát az utóbbi időben milyen
mértékben növelték és hogy ezen a téren végzett mun^
kájuk eredményeként a saját üzemben történő tanoncképzéssel biztosítani tudják-e az üzemben a szakmunkásutánpótlást?
Az adatgyűjtés arra is kiterjeszkedett, hogy mi az
oka az egyes szakmákban a tanonchiánynak, továbbá
hogy milyen intézkedések által lehetne számítani a tanonchiány megszűnésére?
A kialakult vélemények szerint a leventék körében
indítandó megfelelő propaganda mellett különösen a
tanoncotthonok létesítése volna alkalmas arra, hogy
a 18 éven aluliak sorából minél többen jelentkezzenek
az iparban szakmunkássá történő kiképzés céljából.
A szakmunkásképzés sikerének egyik előfeltétele ezenkívül az is, hogy a bányászat és az ipar mennyiben tudja
megtartani azt a szakmunkáskeretet, amely a termelés
alapjainak fenntartása és a hatékony
szakmunkásképzés
folytatása érdekében feltétlenül szükséges.1
T. B.
Az olasz szindikális szervezetek a háborús
munkaerőgazdálkodás szolgálatában
A háborús munkaerőgazdálkodás feladatairól „Polgári stratégia háború idején” címmel érdekes cikket
közölt az Il Lavoro Fascista február 18-iki számában
Demetrio Cardea. A polgári mozgósítás rendkívül sokfelé ágazó és kényes természetű munkájában a szindikális
szervezeteknek
jut
Olaszországban
a
döntő
szerep.
A szindikális szervezetek munkaközvetítő-hivatalai már
a békeidőben elnyerték a munkaközvetítés monopóliumát.
Ezek a munkaközvetítő-hivatalok választják ki a háború
szempontjából fontosabb munkára átképezhető munkásokat. A szindikális szervezetek helyezik át a sokszor
igen jelentős munkástömegeket egyik városból a másikba,
egyik iparágból a másikba, vagy ugyanannak az iparágnak egyik szektorából a másikba. Ezek a műveletek
nemcsak azoknak a szindikális szervezeteknek a mun^káját veszik igénybe, amelyek az átképzések és áthelyezések révén új munkásokkal gazdagodnak, hanem azokét
is, amelyeknek a kötelékéből kiválnak a munkások.
Nagyjelentőségű például a mezőgazdasági és az ipari
munkások országos szövetségei (konfederációi) között
létrejött az a megállapodás, amelynek értelmében mindazok a kereskedelmi munkások, akik alkalmasak a nehezebb
munkateljesítményt
igénylő
ipari
munkára,
az
iparban nyernek elhelyezést. A szerződés értelmében
ezreket vizsgáltak át abból a szempontból, hogy nélkülözhetők-e munkahelyükön és hogy alkalmasak-e az
ipari munkára. Nagy látókört, felelősségérzetet és energiát kívánt ez a feladat a végrehajtására hivatott szindikális szervezőktől. Szindikális szervezetek közötti megállapodások nyújtanak biztosítékot az áthelyezett munkásoknak arra nézve, hogy elhagyott munkahelyüket
lehetőleg családtagjaikkal töltik be. Kollektív szerződések biztosítják az áthelyezett munkások számára azt
a jogot, hogy a háború befejeztével visszatérhetnek
régi munkahelyükre. A szindikátusoknak kell megküzdeniök a munkástömegek mozgatásával, elhelyezésével
járó nagy feladatokkal. Nem csupán férfiak, hanem nők
1

és teljes munkáscsaládok utaztatásáról, elszállásolásáról
és ellátásáról kell gondoskodniok. De a szindikális szervezetek feladata a külföldön vagy az anyaország területén kívül dolgozó munkásokról való gondoskodás is*
Olasz munkások dolgoznak Albániában, az égeitengeri
olasz szigeteken, Dalmáciában és Németországban. Előre
készen
álló,
megszervezett
munkáscsoportoknak
kell
rendbehozniok a bombatámadásoktól sújtott városokat.
Külön feladat a bányászatnak munkaerővel való ellátása,
a mezőgazdasági idénymunkák elvégzéséhez szükséges
nagy munkástömegek megszervezése és munkábaállítása,
stb. Nagyon érdekes és figyelemreméltó az ipari munkások
országos vezetőinek legutóbbi évi közgyűlésén hozott
az a határozat, amelynek értelmében a lehetőség szerint
minden üzemnek, községnek, ipartelepnek vagy tartománynak saját területén és hatáskörén belül önállóan
kell előteremtenie a hiányzó munkaerőt. Helyi áttekintés
alapján, helyi intézkedésekkel kell a kevésbbé fontos
munkahelyekről a nagyobb fontosságú és sürgősebb
természetű munkák elvégzésére irányítani a munkásokat
és szükség esetén beszüntetni a kevésbbé fontos munkahelyek működését. A munkaerővel való önellátás ilyen
megszervezésének célja a munkások nélkülözhető ideodaszállításának elkerülése és a munkáscsaládok együttmaradásának biztosítása.
V. A.
Munkaerő-irányítás Olaszországban
Az 1942 október 2-án kelt 1286. sz. törvény jelentősen
kibővíti
az
olasz
munkaközvetítő-hivataloknak
adott felhatalmazások mértékét. A törvény értelmében
a
munkaközvetítő-hivatalok
kötelezően
meghatározhatják
a náluk feliratkozott munkanélküliek számára, milyen
üzemben és ott milyen foglalkozási körben kell munkát
vállalniok. Ez a rendelkezés érvényes azokra a munkádsokra is, akikre nézve eddig foglalkozásuk sajátosságára
való tekintettel a személy szerinti kiválasztás joga volt
érvényben. Azt a munkást, aki megfelelő igazolás nélkül
visszautasítja a számára kijelölt munkát vagy nem foglalja el munkahelyét, három hónapra törlik a munkainélküliek névjegyzékéből. Ez alatt az idő alatt nem kap
munkanélküli segélyt és nem iratkozhatik fel egyetlen
munkaközvetítő-hivatalban sem a munkanélküliek jegyzékére, hacsak a korporációk minisztériuma ezt külön
nem engedélyezi. A munkanélküliek listájáról való törlés
ellen a munkások a korporációk megyei tanácsának elnöki
bizottságához szólalhatnak fel.
Mezőgazdasági munkások nem kérhetik felvételüket
a nem mezőgazdasági jellegű foglalkozási kategóriák
munkanélküli jegyzékeire. Kivételt tehetnek a megyefőnökök útján a korporációk minisztere és sürgős eseteké
ben a polgármesterek, illetve az érdekelt szindikátusok,
ha a 1munkások helyzete vagy a termelés érdeke úgy
kívánja.
Z. I.
Munkaképesség és munkára való alkalmasság
A német törvényes rendelkezések eddig a munkaképesség minimumát a teljes munkaképesség (keresőképesség) egyharmadában jelölték meg. Ez az elvont
számtani meghatározás azonban elégtelennek bizonyult
a gyakorlatban, mikor a háború a munkaerők totális
igénybevételét
tette
szükségessé.
Nyilvánvaló
ugyanis,
hogyha valaki meghatározott munkára egészségi okokból
csak korlátozottan vagy egyáltalán nem képes, más
könnyebb munkát még igen eredményesen végezhet,
feltéve, hogy nincs szüksége teljes pihenésre, hosszabb
ápolásra vagy kezelésre.
Szükségesnek
látszott
tehát
a
„munkaképesség”
nem eléggé meghatározott fogalma helyett a „munkára
való alkalmasság” és „teljesítőképesség” (Einsatzfáhigkeit,
Leistungsfáhigkeit)
fogalmának
pontosabb
körvonalozása. Eszerint „munkára alkalmas” az, aki egész1
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ségileg annyira teljesítőképes, hogy valamely körülményeihez mérten választott munkakör követelményeinek
eleget tud tenni. A munkára való alkalmasságot elbíráló
orvosnak természetesen minden fázisában ismernie kell
a kiválasztott munkakört, hogy végzésére alkalmasnak
vagy alkalmatlannak nyilváníthassa az egészségi állapota
folytán csökkent teljesítőképességű munkást.
Másfelől viszont – ha döntésében csak a munkás
egészségi állapotára van tekintettel – az orvosnak szakvéleményében pontosan körvonaloznia kell, hogy az
milyen munkákra lenne alkalmazható összteljesítőképességének veszélyeztetése nélkül.
Kiemelendő, hogy mindez nemcsak a betegekre
vonatkozik, hanem szabatos orvosi véleményre van
szükség az egyébként egészséges munkavállalók fizikai
teljesítőképességének meghatározásánál, illetve a maximális igénybevehetőség kiértékelésénél is. Ez azt jelenti,
hogy egy háborús termelési periódusban a közgazdasági
összteljesítmény fokozása érdekében újabb jelentős eszköznek jutottunk birtokába; békés viszonyok közt pedig
a „megfelelő embert a megfelelő helyre” elvének hathatósabb keresztülviteléhez juthatunk vele közelebb.
Különösen nagy jelentősége van ennek a kérdésnek,
ha figyelembe vesszük, hogy a háború után gondoskodni
kell majd a hadirokkantakról. Ezen a téren ugyanis csak
az a megoldás tekinthető teljes értékűnek, amely gondoskodik a hadirokkantak megfelelő szerves bekapcsolásáról a társadalom munkájába, olyan munkahelyeken,
ahol testi fogyatkozásaik mellett is teljesértékű munkát
végezhetnek. Ennek nemcsak az az előnye, hogy a hadirokkant megfelelő keresethez jut és így az állam nem
kénytelen róla egymaga gondoskodni, hanem magára
az egyénre nézve is azt jelenti, hogy tudatában lehet
hasznos voltának a társadalom és családja számára egyaránt.

HADBAVONULTAK

ES

Hadbavonultak bérveszteségének kárpótlása
Svájcban
Svájcban a hadbavonultak hozzátartozóinak ellátásáról a bevonult munkások munkabérveszteségének kár-^
talanításáról szóló rendelet gondoskodik, amelyet röviden
bérkárpótlásrendeletnek neveznek. Az 1940 elejétől érvényben lévő bérkárpótlásrendszer teljesen új eljárást
jelent, mellyel érdemes megismerkedni.
A rendelet szerint nős és nőtlen bevonult munkás
egyaránt bérveszteségi kárpótlásban részesül. A bérveszteségi kárpótlás összegei arányosan igazodnak az
elmaradt bérek összegeihez, a nőtleneknél azonban jóval
kisebbek. A bérveszteségi kárpótláshoz családi pótlék is
kapcsolódik, amely a gyermekek száma szerint emelkedik és
amely falusi, kisvárosi és városi kategóriák szerint különböző. A bérpótlékrendelet alapján fizetett kárpótlási
összeghez még olyan kártalanítás is jár, amelyet azok a
hadbavonultak kapnak, akik egyéb ellátatlan személyekről
is kötelesek gondoskodni. Az így kifizetett összegek más
államok támogatásához viszonyítva magasak s hatásuk
máris abban jelentkezik, hogy a munkások közül sokan
önként jelentkeznek katonai szolgálatra.
A rendszer úgy van megalkotva, hogy az alacsonybérű munkások fizetésüknek aránylag nagyobb részét
kapják vissza. Városi viszonylatban a hadiszolgálat előtti
átlagosan 7 frank napibérű munkás:- gyermek nélkül keresetének 67%-át, egy gyermekkel pedig 90%-át kapja
meg. Ugyanakkor egy 15 frank átlagos napibérű gyermektelen
munkás
kártalanítása
bérveszteségének
csupán
49%-áig terjed, egy gyermekkel pedig az elveszett bér
63%-át kapja. Az a hadbavonult, aki szolgálat előtti
bérének 90%-át kapja meg, nem panaszkodhat, mert a
kártalanítás mellett saját személyére ingyenes ellátást és
még zsoldot is kap. Panaszra talán a jólfizetett nőtlen és
kiscsaládú munkások részéről lehetne ok, akik hadiszolgálatuk alatt ténylegesen nagyobb áldozatot hoznak.

Így kapcsolja össze a munkára való alkalmasság
tárgyi alapon való orvosi elbírálása a háborús
gazdálkodás és a békés társadalomépítés problémakörét.1
O. I.
A nyomdászok szervezetének oktató munkája
A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete
„Szaktanfolyami
értesítő
1941-1942”
címen
beszámolót tett közzé továbbképző-tanfolyamainak tizennyolcadik évéről. Az ízléses tipográfiai példákat tartalmazó testes füzet nemcsak külső megjelenésének vonzó
formájánál fogva kelthet figyelmet, hanem annak az
oktató munkának a komolysága és céltudatossága miatt
is, melyet ezeken a tanfolyamokon megállapíthatóan
végeznek. A mellékletek ugyanis a hallgatók rajzolókészségét és mesterségbeli tudását dicsérik, míg a jelenj
test alkotó szövegrész az előadóknak a szakma didaktikai
anyagába való elmélyedéséről tanúskodik.
Mindezt pedig nem a mű méltatásaképen, hanem
csak azért említjük meg, mert szakmai egyesület számára
- nyilvánvaló egyéb feladatai mellett – nem tudunk
nemesebb célkitűzést elképzelni, mint tagjainak önbecsérzetét és emberi értékét éppen szakmai tudásuk növelésével fejleszteni. A hivatásérdek védelme lényegében
kifelé való állásfoglalást jelent, kiegyenlítést kereső
harcot más csoportérdekekkel szemben. Az a szakmai
tömörülés azonban, amely csak erre a „szükséges rosszra”
korlátozná tevékenységét, önként fosztaná meg magát
a testületi összetartozás tudatának attól az erejétől, amelyet mindennél inkább a közös hivatás szeretete ad.
Hivatását szerető s abban kielégülést találó öntudatos
ember nevelése a legjobb munka, amit munkásszervezet
egyáltalán végezhet.
T. B.
1
Soziales DeutschJand, 1942 augusztus 15.

CSALÁDJUK VÉDELME
A munkabérveszteség kárpótlásához szükséges anyagi
fedezet előteremtéséhez a kifizetett bér 2%-át a munkaadó
és 2%-át a helyénmaradt munkás köteles leadni. Az
állam, a kantonok és egyes községek együttesen a kiadások
terhének felét viselik.
A bérveszteségi kárpótlást a munkaadó fizeti ki és
ugyancsak a munkaadó az, aki a járulékokat beszedi.
A megállapított járulék és az egyes munkaadó által kifizetett kártalanítások kiegyenlítésére különleges elszámolópénztárakat állítottak fel. Minden kantonnak és minden
elszámolópénztárt vezető munkaadói szervezetnek döntőbíróságot kell felállítania, amely munkaadókból és munkásokból áll. E döntőbíróságok határozata ellen a Szövetségi
Felügyelő Bizottsághoz lehet fellebbezni, amely a szövetség, a kantonok, a munkaadók és a munkások képviselőiből áll.
1940 december végén a bérkárpótlási rendelet alapján kifizetett összeg az első világháború négy esztendejében kifizetett ínségsegélyek két és félszeresére emelkedett, 1942 december végén pedig túlhaladta a 400
millió frankot.
A bérpótlékrendeletet kiegészítették a keresetpótlékrendelettel, amely a mezőgazdaságban, iparban, kereskedelemben és a legtöbb szabadpályán működő önálló
keresőkre vonatkozik. A bérpótlék- és a keresetpótlékrendeletnek végrehajtása révén most már a legtöbb katona
hozzátartozója ellátott.
A hadbavonultak szociális problémáinak megoldása
olyan eredmény, amelyet nem lehet eléggé méltányolni.
Az elmúlt világháborúban a hadbavonultak csupán alacsony összegű inségsegélyben részesültek, amely segély
egyrészt kevés is volt, másrészt sokan alamizsnának is
nézték. Ezért az 1914-18-ban hadbavonultaknak csupán 35%-a vette igénybe az ínségsegélyt, pedig jóval
többen szorultak volna rá. A bérkárpótlás- és keresetpótlékrendelet e súlyos hibákat sikeresen elkerülte. Jó-
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tékony hatását a rendszer a gazdasági élet terén is érezteti,
mert a kárpótlások révén megakadályozható, hogy a
katonák ezreinek bérvesztesége miatt zavarok jelentkezzenek a közgazdaság szervezetében.
A munkabérkárpótlási rendelet egy másik eredménye a munkaadók és munkások közötti megértés
elmélyítése. Ezt igazolja az a tény, hogy a munkaadók
szervezetei a családi elszámolópénztárak egész sorozatát
állították fel, amelyek segélyt adnak a sokgyermekes
munkásoknak. Személyzeti segélypénztárakat is állítottak
fel a részben munkanélküli munkások érdekében. Mindkét intézmény a bérpótlékrendszer mintájára a közös

SZÖVETKEZETI

1

Neue Zürcher Zeitung., 1943 február 22 és 23.

ESZME ES GYAKORLAT

A szövetkezeti mozgalom szabadsága
Foglalkozva azzal a szövetkezetellenes felfogással,
mely az önsegély és szolidaritás e gazdasági szervezetének feladatát a kereskedelem árjásításával befejezettnek
tekinti, Schandl Károly egy cikkében rámutat, hogy ez
az irányzat teljesen félreérti a szövetkezetek hivatását.
Aki a szövetkezeti mozgalomban csupán a nem keresztény szatócsok kiküszöbölésére alkalmas eszközt lát,
annak fogalma sincs a szövetkezetek magasabb célkitűzéseiről.
„A szövetkezeti mozgalom hivatása, írja, az önsegély
elvének alapján helyreállítani az egyensúlyt a gazdaságilag gyengébbek, a kisemberek védtelen rétegei, illetve
a termelők ezrei s a gazdaságilag erősebbek, a kartellek
és trösztök között. Hivatása a kereskedelmi és üzleti
életben a spekuláció túlkapásait ellensúlyozni, a piaci
árszabályozó szerepet betölteni és a fogyasztók széles
rétegeinek érdekeit az egész vonalon megvédeni. A szö”
vetkezetek az uzsora minden fajtájának kiirtására keletkeztek elsősorban s a keresztény szellem és üzleti erkölcs
meghonosítására hivatottak most és a jövőben.
A szövetkezés az önsegély és felebaráti szeretet
eszméivel az együttműködés és közérdek szolgálata:
a nemzeti szociálpolitika legértékesebb instrumentuma,
mely nélkül nincs szociális élet s mely
nélkül minden
szociális fogadkozás üres kiszólás csupán.”1
Az állásfoglalás helyes, melynek elvi tételeit a szövetkezeti eszme legortodoxabb hívője is aláírhatja. Abban
a tekintetben azonban némi szkepszis tölt el minket,
mintha szabadságának megóvása érdekében a szövetkezeti mozgalomnak szüksége lenne kíméletet kérni azoktól,
akik a keresztény kereskedelem érdekeit féltik tőle.
A szövetkezés nem lehet ilyen szerény, mert amikor
a társadalom egészének a javát szolgálja, akkor kereskedői
részérdekek miatt nem kötheti meg a kezét. Tudtunkkal
a szövetkezet a termelők és fogyasztók saját kereskedelmi
szervezete. Hogy tehát ne kelljen tartania a magánkereskedelem ártó szándékaitól, elég, ha a szövetkezeteket
a termelők és fogyasztók valóban magukénak érzik.
Ezek ugyanis mégis többen vannak. Csak meg kell
nyerni őket.
T. B.
Milyen legyen a korszerű magyar szövetkezeti
törvény?
Erre a kérdésre próbál feleletet adni Horváth Dénes,
megállapítva, hogy az 1875 évi kereskedelmi törvénynek
a szövetkezetekre vonatkozó intézkedései nem felelnek
meg a szabad társulás elvén alapuló szövetkezés feladatainak. A kereskedelmi törvény ugyanis akkor keletkezett, amikor a magyar szövetkezeti mozgalom még a
kezdet kezdetén állt s nem számolva annak sajátos igényeivel, azt körülbelül ugyanolyan elbánásban részesíti,
mint a részvénytársaságokat. Ennek következményekép
állt elő az a helyzet, hogy egy-egy új szövetkezet megalakítása szükségtelenül körülményes és olyan formaságokhoz kötött, melyek aránylag nagy törvényismeretet
1

teherviselés és szolidaritás elvére épül fel. Egyik esetben
a nőtlen és gyermektelen munkások adják le jövedelmük
egy részét a sokgyermekes családoknak, a másik esetben a
teljes mértékben foglalkoztatott munkások teszik ezt a
csak részben foglalkoztatott munkások javára.
Igen jelentős a bérpótlékrendszernek a népesedéspolitikára gyakorolt hatása. 1941-ben ugyanis feltűnően
nagy volt a házasságkötések és a születések száma, amely
jelenség pontosan
egybeesett a fenti rendszer megvalósításának idejével.1
M. M.

tételeznek fel s így a hivatalos eljárás bonyolult kívánalmai
csak arra jók, hogy a falu egyszerű embereit elriasszák
bármilyen kezdeményezéstől. Másik hátrányos visszahatása a törvény és a közigazgatás által felállított túlzott
kívánalmaknak, hogy az egyes szövetkezetek erősen függő
helyzetbe kerülnek az őket elinduláshoz segítő szövetkezeti központoktól, melyeknek támogatása nélkül esetleg
meg sem tudtak volna alakulni. Az eredmény pedig az,
hogy a központok mindinkább „hatalmas mammutvállalkozások” színében tűnnek fel, míg a falu embereinek társulása a „fiók” szerény szerepével kénytelen
beérni.
A népi szövetkezetek fejlődésének előmozdítására
tehát egy új szövetkezeti törvény szükséges, melynek
főleg a következő szempontokra kell ügyelnie:
Élesen meg kell húzni a határvonalat az altruista
és nem-altruista célú szövetkezetek között. Ez utóbbiaknak meg kell tiltani, hogy cégszövegükben a szövetkezeti
megjelölést használhassák. A valódi szövetkezeteknek
minden módot meg kell adni szabad fejlődésük biztosítására. Működésüket ki kell vonni a céghivatalok ellenőrzése alól és egy külön közigazgatási szerv alakítandó
a szövetkezetek alakulásának jóváhagyására és működésének ellenőrzésére. Gátat kell vetni a szövetkezeti központok elszaporodásának és a szövetkezeti tevékenység
új üzletágak szerint való felesleges szétforgácsolódásának.
Szükség van egy szövetkezeti érdekképviseletre, mely
a szövetkezeti központok és a kormány megbízottainak
egyenlő részvételével volna megalakítandó. Az altruista
szövetkezeteket adókedvezményekkel kellene támogatni,
annál is inkább, mert náluk az adóeltitkolásnak jóval
kevesebb lehetősége van, mint a pusztán bevallás alapján
adózó vállalatoknál. Végül valamennyi iskolába be kell
vezetni a szövetkezeti
szellem terjesztésére alkalmas
iskolaszövetkezeteket.1
T. B.
Amerikai felfogás a szövetkezetek küldetéséről
A Nemzetközi Szövetkezeti Egyesülés 1940-ben azzal
a kérdéssel fordult tagegyesületeihez, hogy véleményük
szerint mily eszmék és elvek jegyében szabályozhatnák a
világ dolgait a háború után úgy, hogy a szabadság, biztonság és az egyetemes béke szilárd alapokon álljanak, s a
szövetkezetek mennyiben járulhatnának hozzá egy ilyen
programm megvalósításához?
E kérdésre adott válaszában az Amerikai Egyesült
Államok szövetkezeteinek ligája többek közt kijelenti,
hogy a szövetkezeti módszerek kiválóan alkalmasak arra,
hogy emberek és népek a kölcsönös segély szellemében
működjenek közre az általános jólét megteremtésében s
közös erőfeszítéssel minden osztály és ország emberi
egységét hozzák létre.
Ami az egyes szövetkezeteknek a fenti cél érdekében
kifejtendő tevékenységét illeti, a válasz mindenekelőtt aláhúzza, hogy a szövetkezeteknek legfontosabb feladata annak
beigazolása, hogy működésük a közérdek javát szolgálja.
Minden eszközzel törekedniük kell szolgálataik hasznosságának növelésére, mert csak így győzhetik meg a közös1

Erdélyi Szemle, 1943 február.
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Szövetkezeti Értesítő, 1943 március 15.

séget a szövetkezés előnyeiről a szükséglet-kielégítésben.
A szövetkezeteknek minden haszonvágytól ment gazdasági vállalatokként kell fellépniök, mert fejlődésük attól
függ, mennyire képesek bebizonyítani, hogy minden
egyéb intézményt felülmúlnak az emberi szükségletek
kielégítésében, valamint az igazság és az összhang megvalósításában az emberek között. E cél elérésére nélkülözhetetlen, hogy a szövetkezetek megóvják működésüknek
demokratikus jellegét. Demokrácián a felelősségnek szintúgy, mint a kötelességnek egyenlőségét kell érteni. Az
ügyvezetést az eredményesség érdekében célszerű központosítani, az ellenőrzésnek azonban decentralizáltnak
kell lennie ahhoz, hogy demokratikus lehessen.
Szövetkezeti szabály, hogy a belépés lehetősége
mindenki számára nyitva áll, ellenben minden tagot csak
egyetlen szavazat illet meg. A kezelési felesleget a tagoknak vissza kell téríteni, mégpedig abban az arányban,
amilyenben azok a közös vállalatot igénybe vették. Hivatalos szereplésük során a szövetkezeteknek minden politikai,
felekezeti és faji kérdésben a semlegesség álláspontjára

kell helyezkedniök, hogy ekkép minden felfogású ember
megtalálja náluk az együttműködés lehetőségét. Addig is,
amíg a szövetkezeti demokrácia kiépül, a meglévő tőkés
vállalatokkal és a fennálló politikai renddel szemben
megértő és konstruktív magatartást kell tanúsítani. A szövetkezeti programmnak egyébként is arra kell irányulnia,
hogy az embereket gazdasági téren javak és szolgálatok
nyújtására irányuló politikamentes szervezetbe foglalja.
A távolabbi célkitűzések között felemlíti, hogy
amilyen mértékben kielégülést nyernek a népek gazdasági szükségletei, olyan mértékben válnak kormányzásukban feleslegessé a kényszerítés eszközei. A népek javai és
él te felett teljes hatalmat gyakorló politikai kormányzatok helyébe a szövezkezeti demokrácia áll majd, mely
fokozatosan visszaszorítja a politikai szervezés jelentőségét, mivel a gazdasági verseny küzdelmei, valamint a.
faji és 1 egyéb harcok helyébe a kölcsönös segítés uralmát
helyezi.
T. B.
1

Nép- és Családvédelem, 1943 február.

B I R T O K P O L I T I K A ES T E L E P Í T É S
Az olasz talajjavítási politika eredményei
Az olasz mezőgazdasági és erdőügyi miniszter
összefoglaló jelentést adott ki a fasiszta-rendszer húszéves
talajjavítási
politikájának
elért
eredményeiről.
A Pontini mocsarak termővétételének és betelepítésének
műve teljesen befejeződött, annyira, hogy a kezdetben
felesművelésbe adott családi földbirtokok már művelőik
tulajdonába mentek át. A Voltuno alsó folyása menti,
a pugliai és a szicíliai latifundiumokon folyó nagyszabású
talajjavítási és telepítési munkálatok többé-kevésbbé
előrehaladott állapotban folynak. A nagy átalakító munkák
során építettek összesen 3310 km vízvezetéket, 4064 km
töltést (gátat), 19.160 km csatornát, 13.942 km utat,
termővé tettek 1,213.607 hektár mocsár területet, ebből
656.809 hektár víztelenítését összesen 126.219 lóerejű
szivattyúművek végezték el, 933.101 hektár földet öntözéses művelésre tettek alkalmassá, végül erdősítettek

34.287 hektárnyi kiterjedésű kopár hegyhátat, összesen
2,200.000 hektár azelőtt mocsaras vagy egyéb okok
miatt művelhetetlen földterület vált intenzív művelésre
alkalmassá és települt be, másrészt további 3,000.000
hektár földterület megjavítása előkészületben van. Az állam
által elvégzett vagy támogatott munkálatok összes költsége
14 milliárd és 724 millió líra összeget tesz ki. A nagy
talajjavítási erőfeszítés eredményeként jelentősen megnövekedett az olasz mezőgazdasági termelés összmennyisége és megjavult az országnak élelmicikkekkel való
ellátottsága. Mindezen túlmenően a talajjavítás földhöz
kötött
nagytömegű
mezőgazdasági
munkásekmet,
csökkentette a földnélküliek számát, megnövelte az
állandóan részes művelésbe vagy kisbérletbe adott föld-*
területek kiterjedését, túlnépesedett vidékekről munkáskezeket vitt az abban szűkölködő területekre.1
Z. I.
1

Bolletino d' Informazioni dall'Itália, 1942 december 1.

NŐI MUNKAVÉDELME
Háziasszonyok javaslata a cseléd kérdés helyesebb megoldására.
A Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége
kiadásában egy „Háziasszonyok útmutatója” című füzet
jelent meg, mely a cselédkérdés megoldását szeretné elősegíteni. Szerzői szerint a háziasszonynak nemcsak az
alkalmazottal szemben gyakorolható jogait, hanem a
reá mint munkaadóra háramló kötelességeit is ismernie
kell. Mikor a háziasszony a háztartási alkalmazottat
házába, családjába fogadja, egyszersmind felelősséget is
vállal érte. Ez a felelősség erkölcsi, gazdasági, szociális és
egészségügyi.
Az erkölcsi felelősség már ott kezdődik, mikor a
háziasszony az alkalmazottat felfogadja. Közölje vele a
szerződés összes feltételeit és ezt foglalja is írásba. Fokozatosan ismertesse meg vele a háztartás beosztását, munkarendjét és engedje meg, hogy a háztartási alkalmazott
önállóan dolgozzék, egyéniségének megfelelő munkarenddel és munkabeosztással, mert ez neveli önbizalmát és
felelősségérzetét.
Tanítsa
lelkiismeretességre,
munkaszeretetre, felelősségérzetre, őszinteségre. Figyelmeztesse
a nagy városban reá leselkedő veszedelmekre és fejlessze
benne a szülői ház, a családja iránti szeretetét.
Ami a gazdasági felelősséget illeti, a háziasszony
kötelessége alkalmazottját a legmesszebbmenő takarékosságra nevelni. Szoktassa rá a nyersanyagokkal való takarékosságra, bevásárláskor jegyeztessen fel vele minden

kiadást. Ügyeljen arra is, hogy saját kiadásairól is pontos
számadást vezessen. Helyes, ha az alkalmazott kezébe
háztartási leltárt adunk és napi, heti és időszaki munka programmot készítünk számára.
A szociális felelősség azt jelenti, hogy a háziasszony
igyekezzék alkalmazottjának szociális helyzetét javítani,
őt szakiskolába, szaktanfolyamra járatni, mert ez későbbi
emelkedésének lehet alapja. Ügyeljen arra, hogy szabadidejét megfelelő társaságban töltse, gondoskodjék arról,
hogy szabad idejében jó könyveket olvasson és ellenőrizze, milyen színdarabokat és mozielőadásokat látogat.
A háztartási alkalmazott egyetlen tőkéje munkaiereje, egészséges szervezete. Ezért annak megóvására is
tanítani kell őt. Legyen a háziasszony tekintettel arra,
ha gyengélkedik> és igyekezzék őt ilyenkor a nehéz munkától megkímélni. Tanítsa meg, hogy a konyhamunka egy
részét ülve végezze el.
Igen ötletes és hasznos gyakorlati javaslatokat is
tesz a kiadvány. Sürgeti az írásbeli szolgálati megállapodás megvalósítását, mely kiterjedne a munkakör és munkafeltételek minden részletére. Közöl egy mintát a szolgálati megállapodásra, mely a szabványos adatokon felül
még a következőket tartalmazná: családtagok és a lakás
helyiségeinek száma; szolgálati minőség; önálló-e a
főzés, egyszerű vagy finomabb; önálló bevásárlás, szoba.leányi teendők ellátása, konyhai segítség; önálló takarítás;
kis- vagy nagymosás, egyedül vagy segítséggel; vasalás;
fa- és szénhordás; varrás, foltozás; gyermekgondozás;
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vasár- és ünnepnapi istentiszteleten való részvétel lehetősége; cselédszoba-használat; fürdési lehetőség; fizetés,
ki fizeti az OTI járulékot; szabadidő, kim nő; próbaidő;
egyéb kikötések. Az írásbeli megállapodás szerint a szerződő felek 8 vagy 14 napi próbaidőt is kiköthetnének,
mely időn belül bármelyik fél a szerződést felbonthaek.

Ebben az esetben a cselédnek csak a megszolgált napokra
eső aránylagos bér járna, azonban a munkaadó nem
kötelezheti a cselédet a próbaidő teljes leszolgálására.1 K. Á.
1
Háziasszonyok útmutatója, összeállította: SzegedyMaszák Aladárné és Stumpf Károlyné. 1943.

A MUNKÁSAKADÉMIA H Í R E I
Műsoros munkáspihenők
Az Országos Szociálpolitikai Intézetben évek óta
folyik a munka a munkásfelemelkedés gondolatáért.
A Munkásakadémia a magyar kultúra kincsesházát tárta
fel az értékek után vágyó munkásság előtt. Azonban nem
elégedett meg pusztán a szellemi neveléssel, a műveltségbeli hiányok pótlásával. Hiszen az emberi szellemnek nemcsak a tudomány nehézveretű javaira van szüksége,
hanem a pihenés óráiban könnyebb, színesebb értékekre
is – de értékekre! Ezeket az értékeket gyűjtötte évek
során át a Munkásakadémia munkáspihenő-szervézete.
Kifelé észre sem vehető, csendes, de lelkes és fáradságot
nem ismerő munka volt ez, amelynek eredményeképen
egyre-másra érdekes alkotások gyűltek, halmozódtak
össze. Versek, színdarabok, novellák, rajzok, festmények
egytől-egyig munkásszívek, munkáskezek művei. Először
csak szerény baráti körben, házi előadások keretében
mutatkoztak meg, az 1943 évben azonban áttörték a szűk
falakat és kiröppentek az ország nyilvánossága elé, büszkén
hirdetve a magyar munkás tehetségét, amely méltóvá
teszi őt arra, hogy a legkiválóbb írókkal, művészekkel,
színészekkel együtt jelenjék meg a nagyközönség előtt.
Január 17-én tartotta meg a Munkásakadémia munkáspihenő-szervezete első nyilvános előadását. Az utcán
sűrű fekete foltokban rajzottak az emberek a MÁVAG
Golgota-utcai díszterme felé, hogy átéljék azt az ünnepi
pillanatot, amikor a dobogóról magyar munkás szól
a magyar munkáshoz. S a Kúti Mihály beköszöntő szavai után feldübörgő taps elárulta, hogy várakozásukban
nem csalódtak. Ennek a beszédnek egyszerű, közvetlen
szavai szívből jöttek, szívhez szóltak, s nem a propaganda szólamaival, hanem a szeretet melegével varázsolták a hallgatóság elé minden magyar munkás álmát
és célját: a felemelkedést, az érte folyó küzdelmet
és elérésének lehetőségeit. A munkásszív szólalt meg
Kovácslegények című versében is, amelyet Zöldi
Sándor hivatásos előadóművészhez méltó előadásában
ismert meg a közönség. A Kovácslegények mellett egy
Mécs László vers is szerepelt a műsoron és ez a két költemény együtt mintegy szimbolikus jelentőséget nyert:
a munkásköltő fogott itt kezet a papköltővel, a munkásság
találkozott az értelmiség legmagasabb kultúrájú rétegével
a szociális gondolatban. Ez a szimbólum foglalta magában
tulajdonképen a munkáspihenő lényegét, amely a további
műsoros előadásokon egyre jobban megnyilatkozott.
Ujabb és újabb munkásszónoktehetségek bukkantak
fel s a lelkesedést és a kiváló képességeket most már
gyakorlattal is kiegészítve méltó társként állottak olyan
előadók mellett, mint Harsányi Zsolt, Erdélyi József,
Sinka István, és Bíró Balázs. Pászti István Kispesten,
Katranicz József Újpesten, Ádám János Csepelen tolmácsolta a munkásfelemelkedés eszméjét, kiki a saját egyéniségének megfelelő módon, saját gondolataival átszínezve,
de egyforma hittel és meggyőző erővel. Ugyanezek
a gondolatok kaptak szárnyra a munkásköltők – Búbori
Józsefs Tábor István-verseiben, amelyek minden műsoros
délelőttnek egyik legértékesebb részét képviselték.

A műsor második részében a humor is mindenütt helyet
kapott és itt a munkásszereplők szellemességükkel derítették jókedvre a hallgatóságot. Az újpesti műsor keretében
Fonyó József és Bognár József vidám jelenete a Pécsi
öregdiákokkal versenyzett ellenállhatatlan komikumával,
Csepelen pedig Bognár József új és nem kevésbbé előnyös
oldaláról mutatkozott be: mint kitűnő, ízes humorú,
műsorközlő. Ez a délelőtt általában kellemes meglepetéseket hozott, így például egy nagyszerű énekest Jakab
Gyula személyében. Jókedvű, magyarbarna arcával,
mosolygó szemeivel, kellemes melegcsengésű hangjával
mintha a jó Isten is arra teremtette volna, hogy magyar
nótát énekeljen. Bardócz Tamás humoros elbeszélésében
a munkás finom szellemessége és derűje csillogott.
A két március 14-iki műsoros munkáspihenő a magyar
szabadság és a nemzeti felemelkedés ünnepének jegyében
és szellemében zajlott le a Szózat bevezető hangjai mellett.
A magyar munkás számára ez az ünnep nem csupán nemzeti ünnep, hanem a munkásság egyesülésének és felemelkedésének ünnepe is. Ez a kettős gondolat domborodott ki a szónokok, Pászti István és Sauer Ferenc beszédében. Kúti Mihály költeményében március a munka és
a szabadság szorosan egybefonódó, hatalmas szimbólumává tágul. Ez a szimbólum azonban nem távoli eszménykép, hanem közeli, testetölteni kívánó valóság,
amely ott él a tömegek lelkében s amiért dolgozik a Munkásaakadémia. Bubori József hasonló tárgyú versében a felszabadulás, az új élet melege lüktet. Március jelenti
a szebb, jobb, emberibb világot, amelyben valósággá
lesz minden vágyálom: az alkotás öröme, a munka szentsége, a testvéri szeretet az embertársak között. A két
költeményt soraink végén közöljük.
A magyar munkásság szívvel-lélekkel, hittel és lelkesedéssel teszi magáévá a munkáspihenő ügyét, egész napi
nehéz munkája után fáradságot nem ismerve dolgozik
érte, mert felismerte annak nagy kulturális jelentőségét.
A munkásság útja a felemelkedés felé vezet s ezt az utat
magának kell megépítenie és megjárnia. Ezért szükséges,
hogy maga gondoskodjék szabadidejének értékes felhasználásáról, hiszen a nemes szórakozás elengedhetetlen feltétele a szellemi felemelkedésnek. Azonban a magyar
munkásságnak nem az a célja, hogy különálló osztályműveltséget alakítson ki, hanem a maga kultúrájával az
egyetemes nemzeti kultúrába akar szervesen belekapcsolódni, azt akarja kiegészíteni. Ez nem is lehetne teljes
nélküle, mert az igazi nemzeti műveltség nem egyszínű és
egyrétű, hanem a különböző rétegek egyéni színezetű
szellemi kincseiből kell harmonikus egésszé összetevődnie.
A munkásság felismerte ezt s ezért összefogott az értelmiség művészeinek színe-javával, meghívta őket a műsoros
délelőttökre, hogy velük együtt adjon értékes tartalmat a
pihenés idejének s egységes magyar kultúrát nemcsak a
munkásságnak, hanem az egész nemzetnek. Ez a kettős
gondolat ad tartalmat és felbecsülhetetlen jelentőséget a
munkáspihenő törekvéseknek s ez ad erőt, hitet a munkásságnak, hogy munkáját ebben az irányban fáradhatatlan
lendülettel s törhetetlen akarással egyre kiszélesedő körben
a jövőben is folytassa.
Sz. A. M
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MÁRCIUS
Írta: Kúti Mihály.
Mit hozol, Szabadság hírhozója?
Zengő új dalt? Vagy egy régi nóta
Az, amit majd unottan nyekeregsz?
Vigyázz, mert akár vissza is mehetsz,
Hogyha tán hangod hamisan szólna.
Érezd meg, Szabadság hírhozója,
Március, azt, ami ott dübörög
A lelkekben most, hogy a menny dörög,
Villámot szór, míg átok szül átkot
S fenevad tépi a vérvirágot;
Mikor a szívnek már semmi jussa;
Másra van szükség: új Márciusra!
Űj dalra, énekre. Megérzed-e,
Március! Kél-e ünnepi zene
a Tavaszt dicsérő hajnalodon?
Figyelj csak, figyelj! Künn, az utakon
Valami hömpölyög. Borzong a szél.
Rögök mozdulnak és hullott levél
Zizzen. Sziklák hasadnak és hegyek
Tárják fel titkukat. A föld remeg.
Vajúdik tán. Méhében a tárnák
Mintha karjukat ég felé tárnák.
Fénybe öltöznek a sötét kohók,
Ahol a munka halálthozó csók,
ölelés volt eddig. És á gyárak
Felébrednek. Hömpölygő nagy vágyak
Feszítik őket. Keresik egymást.
Érzed-e azt a roppant akarást,

Ami bennük tetté akar válni?
Jaj, ha meg tudnák egymást találni!
Március, te adj nekik most hangot!
Zengj, mint zengnek győzelmi harangok!
Hirdesd mint szívek örök ritmusát;
A Szabadság, Munka szent Himnuszát!
Meg fogják érteni mind a Milliók:
Erdők, mezők, gyárak, tárnák, kohók
Népe. És együtt zengik majd Veled.
Kapuikat nyitják évezredek,
Fény köszönt, virágba borul minden ág;
Szent lesz e szó: Munka és Szabadság!
Zengd, zengd Március az új dalodat!
Azután – keresd fel mindazokat,
Akik itt élnek gonoszul, gyáván,
Jövendőt lesők Halál ágyánál,
Mellüket döngető ál Tegnapok,
Hős vattavitézek, gyászmagyarok.
Add nekik tudtul azt, hogy oly kevés
Erény a kajánkodás, a rettegés.
Másnak kell lenni: hősnek, igaznak,
Bajban óriásnak – magyarnak!
Hirdesd gyárak és paloták felett.
Mikor a kíntól ember s föld remeg,
Hulljon le az álarc, hamiskodás,
Ne kérdje senki, hogy: ki ez, ki más
És a munka legyen az ősi juss.
Zengj dalt, örök dalt magyar Március!

MAGYAR MUNKÁS MÁRCIUSA
Írta: ifj. Bubori József.
Testvér! Köszöntlek a sors jogán
Üj Márciusnak szűz hajnalán!
Hallod? Füledbe csendül halkan
Sohase hallott csodás dallam.
Szemedbe új szín fénye villan,
Szájadba új íz méze csurran.
Arcodra édes mosoly derül,
Szívedre békés ima terül.
Talán halál se lesz többé soha ...
Testvér!
Eljött az Élet Márciusa!

Testvér! A hited legyen erős.
Lakozzék benned ezernyi hős.
Munkacsatára ha síkra kelsz,
Mindenütt harcos barátra lelsz.
Nem vicsorog rád testvér foga
Szent lesz a jog: a munka joga.
Királyi jogar lesz a szerszám
Hódoló híve százezerszám.
Csengjen a szerszám örök ritmusa
Testvér!
Eljött a Munka Márciusa!

Testvér! Érzed? Az enyhe légnek
Illatos árján vágyak égnek.
Munkára készen feszül a kar,
Alkotni szépet, nagyot akar.
Hevíti tűz és eszményi cél:
Magának épít, ki nem henyél!
Magának épít szeob holnapot,
ígéret fénye fennen ragyog:
Nem lesz a léted örökös tusa!
Testvér!
Eljött a Remény Márciusa!

Testvér! Csak egyet sose feledj,
Bármilyen messze útra eredj.
Bármit cselekszik ész vagy a kar
Munkás legyél, de mindig magyar!
Tudd meg: a sorsod csak ide köt,
De itt a tiéd az áldott rög!
Tiéd a magyar Holnap3 ne félj,
Csak alkoss, bízzál, higyj és remélj!
Szívedben zengjen öröm himnusza:
Testvér!
Eljött a Magyar Munkás Márciusa!
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T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S

F I G Y E L Ő
A JÁRULEKALAP ÉS A SZOLGÁLTATÁSI
ALAP ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ELISMERT
VÁLLALATI NYUGDÍJPÉNZTÁRAKNÁL
Az elismert vállalati nyugdíjpénztárak szolgáltatásainak meghatározását az 1928: XL. törvénycikk
elvileg és általában a nyugdíjpénztári alapszabályoknak
tartja fenn. Ebben a kérdésben igen fontos kikötést
tartalmaz azonban az idézett törvénycikk 146. §-ának
(5) bekezdése és – ezzel összhangban – a 6002/1928.
N. M. M. számú rendelet 17. §-ának (1) bekezdése.
Ezek szerint ugyanis a teljes nyugdíj nem lehet kevesebb
a nyugdíjazás előtti utolsó összjavadalmazás 50%-ánál;
e rendelkezés alkalmazásánál az összjavadalmazásnak
az öregségi és rokkantsági biztosítási kötelezettség
szempontjából irányadó mindenkori javadalmazási határösszeg kétszeresénél – vagyis jelenleg havi 800, illetőleg évi 19.600 pengőnél – magasabb része nem jön
figyelembe. Az összjavadalmazásba be kell számítani:
a fizetést, a lakbért, a remunerációt és az összes rendszeresített pótlékokat.
Az említett rendelkezések értelmében tehát az a
tag, akit a nyugdíjpénztári alapszabályban meghatározott teljes szolgálati idő (általában 35-40 év) betöltése után nyugdíjaznak, az utoljára élvezett összjavadalmazásának 50%-át tevő nyugdíjra feltétlenül
vagyis még abban az esetben is igényjogosult, ha közvetlenül nyugdíjazása előtt járulékalapja az összjavadalmazásának felénél kevesebb volt. Ilyen eset nem fordulhat elő
azoknál a nyugdíjpénztáraknál, amelyeknél az alapszabály a járulékalapot az összjavadalmazás bizonyos
hányadában állapítja meg. Ezek között ugyanis nincsen
és kormányhatósági jóváhagyásra társadalompolitikai
szempontból nyilván nem is számíthatna olyan alapszabály, amely a járulékalapot az összjavadalmazás
50%-ánál kisebb mértékben állapítaná meg. Vannak
azonban olyan nyugdíjpénztárak is, amelyeknél a járulékalap nem az összjavadalmazás vagy ennek meghatározott, de legalább 50%-a, hanem az alapszabály járulékalapként egyes illetményelemeket jelöl meg; pl. a törzsfizetést és a lakbért, vagy ezek együttes összegének
bizonyos %-át. Ezeknél a nyugdíjpénztáraknál már
könnyen előfordulhat, hogy a járulékalap kevesebb
lesz az összjavadalmazás 50%-ánál. Különösen előfordulhat ez most, amikor a fizetés után jogszabály
alapján pótlékot is kell fizetni, amely pótlék az alkalmazott összjavadalmazásába beszámít. Az ilyen nyugdíjpénztáraknál tehát a tag teljes nyugdíja (összjavadaímazásának fele) több lehet, mint amilyen összeg (járulékalap) után a tag és a munkaadó a járulékot fizették. Ez
jogszerűség szempontjából nem látszik kifogásolhatónak. Nincsen ugyanis olyan jogszabály, amely kifejezetten
úgy rendelkeznék, hogy az összjavadalmazás 50%-ánál
kevesebb a járulékalap sem lehet. Más eredményekre
jutunk azonban, ha a kérdést a következményekre
tekintettel pénzügyi s társadalompolitikai szempontból
vizsgáljuk.

A teljes nyugdíjra jogosultság megnyílása esetében
a tag érdekét védi az előbb idézett törvényi rendelkezés. Ossz javadalmazásának bármilyen kicsiny hányada
után fizetett is a tag járulékot, teljes nyugdíjként összjavadalmazásának felét meg kell kapnia. Ilyenkor a
nyugdíjpénztárra, illetőleg a fenntartó vállalatra hátrányos következmény pénzügyi vonalon jelentkezik. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a tényleges járulékalap és az
ismételten idézett törvényi rendelkezés szerint számítandó nyugdíjalap különbözete miatt járuléktartalékhiány keletkezik, amelynek fedezéséről gondoskodni
kell. A teljes nyugdíj esetében tehát – amelyre való
jogosultság elérése végeredményben is valamennyi
tagnál feltételezhető – a járulékalap és a nyugdíjalap eltérése, s nevezetesen az előbbinek elégtelensége*
a nyugdíjpénztár egyensúly-helyzetét zavaró, illetőleg
a fenntartó vállalat anyagi terheit növelő tényezőként
jelentkezik.
De nem közömbös a járulékalap s egyben rendszerint szolgáltatási alap (nyugdíjalap) mekkorasága
abban az esetben sem, ha a tag nem teljes nyugdíjra
szerez igényt. Ilyenkor a következmény a tagra mondhatjuk: szociális vonalon – hátrányos, mert
a különben is csupán rész-nyugdíjra jogosult tag még
ilyen nyugdíjat is összjavadalmazásának csak bizonyos esetleg: igen alacsony – töredékét tevő összeg után
kaphat.
Az elmondottak annak az álláspontnak a helyességét támasztják alá, hogy mind pénzügyi, mind szociális szempontból célszerű és kívánatos a teljes nyugdíjra
vonatkozó előlidézett rendelkezéseket már a járulékalap megállapításánál figyelembe venni, vagyis a járulékalapot úgy megállapítani, hogy az a tag számításba
veendő mindenkori összjavadalmazásának 50%-ánál
kevesebb ne lehessen.
Kozáky Zoltán

KISIPAROSOK ÖREGSÉGI ELLÁTÁSA
NÉMETORSZÁGBAN
A mai kor szociális problémái közé tartoznak a kisiparosok élet- és munkakérdései. Társadalmunknak
ez az osztálya önálló alkotómunkát végez és legtöbbnyire még igen magas korban is sajátkezűleg vezeti
műhelyét. Igaz, hogy az önállóság és a munka mind
a testnek, mind a léleknek hasznos, amikor azonban az
erő és az egészség hanyatlik, a munka teherré válik,
ha pedig betegség vagy egyéb szerencsétlenség megszünteti a munkaképességet, ott nyomor, nélkülözés
jelentkezik.
Az a száz év óta tárgyalt kérdés, miképpen óvható
meg a kisiparos az öregkorban fenyegető elszegényedéstől,
az 1938 december hó 21-én Németországban kiadott
törvénnyel végre megoldásra talált.
A törvény kimondja, hogy a kisiparosok kötelesek
a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete kötelékébe
belépni, vagy magánintézeteknél életbiztosítást kötni,
esetleg magukat részben az egyik, részben a másik
módon biztosítani.
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A középkori céhrendszer gondoskodott ugyan
a tagok kiképzéséről és biztosította azok életfeltételeit,
de távol állott az öregségi biztosítás gondolatától. Vezéreszméje volt, hogy senkinek sincs joga a közösség
segítségét vagy támogatását igénybevenni, hanem
mindenki maga állja meg a helyét. Ezt a felfogást, amely
halálig való munkát jelentett, ha ugyan nem létesült
valami egyéni vagy családi megállapodás, a reformkorszak, később pedig a merkantilizmus és a liberalizmus
is változatlanul átvette. Az elszegényedett kisiparos
a község vagy az egyház szegénygondozó-intézményeinek
volt terhére. A XIX. században ez a szociális kérdés
megoldatlanul maradt, csak kísérletek mutatkoztak.
Ezek vagy egyéni megállapodások, vagy magánéletbiztosítások voltak, de csak kevesen vették őket igénybe.
Léteztek ugyan itt-ott segélypénztárak, de nem volt
nagyobb jelentőségük, mert a népgondozás és a társadalombiztosítás szolgáltatásai nem egyenlő értékűek,
így továbbra is a munkaképtelenné vált kisiparosok
alkották avárosok szegényeinek túlnyomó részét. 1848-ban
jelentkezik először az iparosprogrammban az az indítvány, hogy minden polgár járuljon hozzá egy kis öszszeggel az özvegyi, árva- és öregségi pénztárakhoz.
A liberális világnézet azonban nem értette meg ennek
fontosságát és nem karolta fel ezt – a mai felfogásnak
teljesen megfelelő – gondolatot. Az 1880 évi Bismarckféle kisiparos-törvény sem hozott semmi újat.
Az első lépés volt 1889-ben az öregségi és rokkantsági biztosítási törvény, mely a kisiparosok részére
legalább az önkéntes biztosítást tette lehetővé. Ezt ugyan
nem értékelték kellően és nem is igen éltek vele, de legalább elvben megfelelő volt, mert nem tőkét, hanem
járadékot biztosított. Az 1902 évi iparosközgyűlésen
a breslaui iparkamara azt javasolta, hogy a kisiparosok
kapcsolódjanak bele a munkásbiztosító-intézményekbe.
Ezt azonban egyrészt mint kényszert, másrészt mint
„rangonaluli” cselekedetet elvetették. Habár a sziléziai
és a keletporoszországi kamarák erősen panaszkodtak
tagjaik rossz sorsa miatt, 1904-ben az iparosok politikai
vezető rétege az évi közgyűlésen elutasította a tervet.
1911-ben újabb megoldást javasoltak, mégpedig
a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetébe való bekapcsolódást. Itt azonban nehézséget okozott az, hogy
a kisiparosok legnagyobb része 2.000 márkánál kevesebb
évi jövedelemmel rendelkezett. Amíg tehát régebben
a munkásbiztosításba való bevonás az iparosok egy
részének túlságosan keveset adott volna, a jóval magasabb
magánalkalmazotti járulékokat a kisiparosok nagy része
nem tudta volna fedezni. Továbbra is az a gondolat
uralkodott, hogy minden kényszer mellőzhető, mivel
az ipar a szabad gazdaság formája. így inkább a betegségi biztosítás, az életbiztosítás, vagy pedig a jövedelemképzés lépett előtérbe. Egyébként is úgy vélték, hogy
a kisiparosok általános és kötelező biztosítása biztosítástechnikailag keresztülvihetetlen, mert biztosítás útján
nem lehet a felmerülő terhek fedezéséhez szükséges
segélyalapokat megteremteni. Az önálló iparosok nagy
többsége ugyanis már túlhaladta az 50 évet, sokan azon-

ban a hatvanadik éven is túljártak. A nemzeti szocialista
állam megszületéséig tehát igen sok, de tökéletlen és
éppen a rászorulók által igénybe nem vett kísérletekkel
találkozunk. A nemzeti szocialista vezetés alatt a német
társadalom rétegeződése általában, így a kisiparosok
osztályában is lényegesen változott. Megfigyelhető
pl. hogy az inasok és a segédek száma csökkent, de javult
a technikai felszerelés a műhelyekben és több a szakképzett iparos. A kis üzemek nagyrésze eltűnt, de a fennállóak már csak a háborús munkakövetelmény következtében is igen sokat dolgoznak. A német munkafront
szociális hivatala és a birodalmi iparosvezetőség mégis
szükségesnek találta az öregségi biztosítási törvény
megalkotását.
1938 december 22-én Seldte birodalmi munkaügyi
miniszter kihirdette a törvényt, amely két csoportra osztja
a kisiparosokat: a még biztosítóképes és a már nem biztosítóképes csoportokra. Az utóbbiak részére nyilvános
segélypénztárt létesítenek, amely az összes iparosok
kényszertársulásán alapul. Az öregek, 60 éven túl
segélyben részesülhetnek, de jogigényeik nincsenek.
A még biztosítóképesek kötelesek 1) a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetébe lépni, vagy 2) magánintézetnél életbiztosítást kötni, vagy 3) magukat mind a kettőnél feles összegekkel biztosítani. A törvény 1939 január
i-én lépett életbe és hatálya kiterjed az összes önálló,
azaz az iparoslajstromon bejegyzett iparosokra.
A jövedelem nagysága, vagy eredete semmiféle befolyással nincs a biztosítási kötelezettségre. A biztosítási
járulékok kivetésének alapja az iparos egész adóköteles
jövedelme. Az iparosokat öregség és munkaképtelenség
esetére biztosítják hozzátartozóik javára is. A törvény
nemcsak létminimumot, hanem illő megélhetési módot
is akar biztosítani. A segélynyújtás csak a legrászorultabbakat illeti meg, mert jelenleg még 250.000 hatvanadik
életévét betöltött, nem biztosított önálló kisiparos él
Németországban.
Az ú. n. félbiztosítás, amely mind a két formának
az igénybevételét jelenti, abból áll, hogy a biztosított
csak fél biztosítási összeg erejéig lép be a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetébe és igazolja, hogy a másik
fél összeg erejéig magánbiztosítást kötött.
A végrehajtó szerv a német iparkamarák közgyűlése
Berlinben, ez nyilvános jogi szervezet és általános vezető,
irányító szerepet tölt be. A biztosítással járó ügyviteli
munkát a körzeti ipartestületek és – mint legkisebb
munkaközösség – a céhek végzik.
A végzett munka eredménye még nem ítélhető
meg, mert a szervezés csak 1940-ben ért véget.
A gazdag iparosok inkább az életbiztosítást kedvelik, a kisebb, 1.200-2.400 márka jövedelmű
iparosok a járadék- és a félbiztosítást veszik igénybe.
Ez havi 4-8 márka költséggel jár. Mindenesetre évek
multán a segélyezésre szorulók száma egészen megszűnik és akkor ez a munka mai megbecsülésének nem
megfelelő megoldás teljesen eltűnik.
Pataricza Ilona
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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓ
Előáll a kérdés, vájjon miért szükséges az üzemek
ellenőrzése? A felelet a kényszerítő körülmények adják
meg. Lépten-nyomon előfordul ugyanis, hogy egyes
A szolgálati viszony nem zárja ki annak lehetőségét, munkaadók nem jelentik be biztosításra kötelezett alkalmahogy az alkalmazott a munkaadóval szemben vállalt zottaikat. Ilyen esetekben az érdekelt biztosító intézetek
kötelezettségeinek részben való teljesítésére, mint önálló számára nem folyhat be az a járulékösszeg, amelynek
vállalkozó saját számlájára is létesítsen vállalatot. Ilyen fejében a biztosítás kockázatát vállalják. De nemcsak
esetekben a biztosításra kötelezett munkavállaló a saját a biztosító intézet károsodik, hanem az alkalmazott is, akiszámlájára alkalmazott személyzettel szemben munka- nek munkaviszonya a bejelentés elmulasztása következtében
adóvá válik és az alkalmazottainak biztosításával kapcso- hiányozni fog várományi nyilvántartásából. A hiányt
latos kötelezettségek is kizáróan őt terhelik. így a buda- egyelőre nem érzi, csak akkor, amikor öregségi vagy rokpesti házfelügyelő, aki maga is biztosított, munkaadónak kantsági járadékért jelentkezik, vagy hozzátartozói szenminősül a biztosításra kötelezett segédházfelügyelővel vedik meg a mulasztást, amikor a biztosított halála után
özvegyi vagy árvajáradékot kérnek.
szemben.
A szociális hátrányok mellett a többi munkaadó
A társadalombiztosítási felsőbíróság kimondotta,
hogy a fürdőmester az általa alkalmazott kiszolgáló érdekeit is sértik az ilyen mulasztások. A bejelentési és
személyzettel szemben munkaadó, bár a fürdőüzem járulékfizetési kötelezettségeit pontosan teljesítő munkaadó ugyanis viszonylag nagyobb termelési és üzemtulajdonosával szemben maga is alkalmazott.
kénytelen számolni, mint az a munkaadó, aki
Kimondotta továbbá a felsőbíróság, hogy a hajón költséggel
jó- vagy rosszhiszeműségből nem jelenti be biztoalkalmazott hajóélelmező az általa foglalkoztatott kiszol- akár
alkalmazottait. Az ilyen eljárás nemcsak törvénybe
gáló személyzettel szemben ugyancsak munkaadó, bár a sításra
ütköző cselekmény, hanem tisztességtelen versenyt is
hajó tulajdonosával szemben maga is alkalmazott.
jelent, mert a mulasztó munkaadó sokszor lényegesen
Hasonló értelemben döntött a felsőbíróság a tej csar- kevesebb költséggel érheti el ugyanazt az eredményt,
nok-fiókvezető jogi helyzete tekintetében is, kimondván, mintha pontosan teljesítené bejelentési kötelezettségét.
hogy a tej csarnok-fiókvezető az általa alkalmazott kihor dóEzek a szempontok vezették a törvényhozókat akkor,
val szemben ugyancsak munkaadónak tekintendő.
amikor a biztosító intézeteket felruházták az üzemellenőrzés jogával. Szükséges tehát, hogy a szóbanlévő intéA gyógyszertárban részesedéssel alkalmazott
zetek időközönkint éljenek is e jogukkal, mert ezt kövegyógyszerészsegéd mentesülése a biztosítási
telik nemcsak a szociális szempontok, hanem maguknak
kötelezettség alól
a szakmabeli munkaadóknak érdekei is. A törvény rendelkezései szerint a munkaadók ellenőrzésük végett
A törvény értelmében a gyógyszertárak, illetőleg az kötelesek a belügyminiszter által megállapított módon
ott foglalkoztatott alkalmazottak általában biztosításra a társadalombiztosítási bíróság, az iparhatóság, az iparkötelezettek. A biztosítási kötelezettség természetesen felügyelőség, a bányahatóság és az OTI vagy MABI
itt is a munkaviszony tényleges fennállásán alapul. Érde- közegeinek az üzem vagy vállalat összes vonatkozó nyilkes elvi jelentőségű döntést hozott ezzel kapcsolatban a vántartásait a helyszínen felmutatni, azok megtekintését
felsőbíróság, amidőn adott esetben kimondta, hogy a megengedni, a bejelentések és a járulékfizetés tekintetémunkaviszony tényleges fennállásának hiányában nem ben a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani és a
esik betegségi biztosítási kötelezettség alá a személyjogú bérjegyzékeket öt évig megőrizni.
gyógyszertárban részesedéssel alkalmazott gyógyszerészA munkaadó ügyvitelét akkor vezeti tehát helyesen,
segéd. A bíróság megállapítása szerint ugyanis, hogyha
a közegészségügy rendezéséről szóló törvény az ilyen ha bérjegyzékei és a társadalombiztosítási nyilvántartások
gyógyszertárra vonatkozóan a társtulajdon módját tiltja adatai mindenben megegyeznek. Erre törekedjék minden
is, a biztosítási kötelezettség tekintetében mégis a tény- munkaadó, akkor az üzemellenőrzés nem lesz számára
leges állapot az irányadó, s minthogy a munkaviszony meglepetés.
tényleges fennállását ebben az esetben nem lehetett
megállapítani, az illető gyógyszerészsegédet mentesíteni
Az üzemutódlás
kellett a biztosítási kötelezettség alól.
Sokszor előfordul mostanában, hogy régi üzemek,
A felmondással elbocsátott alkalmazott
vállalatok, cégek gazdát cserélnek. Az új tulajdonos
biztosítási kötelezettsége
örömmel veszi át a céget sokszor anélkül, hogy kellő
utána nézne, mi és mennyi volt elődjének
A biztosítási kötelezettség fennállásához nem okvet- gondossággal
illetőleg volt-e valamenyik társadalombiztolenül szükséges, hogy a munkavállaló tényleges szolgálat- köztartozása,
intézetnél hátraléka? Ilyen esetben rendszerint a
ban álljon. A biztosítási kötelezettség fennállhat a java- sító
és perek tömege zúdul a jóhiszemű kezdőre, amelyekdalmazás nélkül való szabadság, vagy akár az üzem bajok
azután nehéz a szabadulás. A bajok megelőzése érdekéidőleges szünetelése esetében is. A társadalombiztosítási ből
hívjuk fel ezért a figyelmet az üzemutódlás jelentőfelsőbíróság legutóbb megállapította a biztosítási kötele- ben
ségére.
zettség fennállását olyan esetoen is, amidőn a biztosításra
kötelezett alkalmazott felmondás alatt állott. Az ítélet
A törvények rendelkezése szerint ugyanis a társaszerint a felmondással alkalmazott biztosítási kötelezett- dalombiztosítási járulékokért, pótjárulékokért és a munkasége a felmondási idő lejártáig akkor is fennáll, ha a adót a törvény alapján a biztosító intézet javára terhelő
munkaadó a felmondási idő alatt az alkalmazottól munka- megtérítésekért, úgyszintén a baleseti biztosítási járulételjesítményt nem kíván.
kokért és díjakért az üzemutódok az eredeti munkaadóval
egyetemlegesen felelősek. Az üzemutódlást az üzemnek
az eredeti adós üzemével való azonossága esetében a
Az üzemellenőrzés
szerzés jogcímére való tekintet nélkül meg kell állapítani.
A biztosításra kötelezett üzemben, hivatalban vagy
Ez annyit jelent, hogyha az üzem átadásakor az
foglalkozásban alkalmazottakat munkaadójuk köteles az
illetékes társadalombiztosító intézethez a törvényszabta üzemelőd terhére tartozás áll fenn valamelyik társadalomhatáridőn belül bejelenteni. A bejelentés tényét az érde- biztosítási intézetnél, az új tulajdonos mint üzemutód
e tartozásért egyetemlegesen felelős.
kelt biztosítóintézetek ellenőrizhetik.
A biztosításra kötelezett munkaviszonyban
álló alkalmazott is lehet munkaadó
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A kialakult joggyakorlat szerint vitás esetekben az
üzemutódlást csak az összes körülmények gondos mérlegelésével lehet megállapítani. A lényeget az előző üzemtől
átvett értékek: berendezés, gépek, felszerelés, alkalmazottak, vevőkör, üzlethelyiség, az üzem tevékenységének,
működésének azonossága stb. alkotják.
A vitát általában az dönti el, hogy a felsorolt tényezők tekintetében az üzem továbbfolytatásánál fennforog-e
az azonosság vagy nem.
Az üzemutódlás sok vitára ad alkalmat. Különösen
a kisiparosok, kiskereskedők érdekei szenvedtek sok tekintetben hátrányt a szóbanlevő kérdéssel kapcsolatos jogbizonytalanság folytán. Ilyen előzmények után az Országos Társadalombiztosító Intézet közgyűlése még 1932-ben
határozatilag elfogadta azt az elvet, hogy az üzemazonosságot a kisipar és a kiskereskedelem körében nem lehet
megállapítani akkor, ha az előző üzem helyén nyitott
üzem tulajdonosa a helyiséget a háztulajdonostól bérli
és az előzőleg ott fennállott üzem berendezéséből, illetőleg

felszereléséből semmit át nem vesz, és az üzemnyitás
tekintetében az előzőleg ugyanott fennállott üzem társadalombiztosítási
tartozásai
behajtásának
akadályozására
irányuló rosszhiszeműség nincsen.
Mindebből az következik, hogy meglevő üzemek
átvételénél
(tulajdonbavételénél,
bérbevételénél)
az
új
vállalkozó saját érdekében cselekszik, ha ezekre a köztartozásokra is figyelmet fordít. Legcélszerűbb ilyenkor
arra kötelezni az üzemet átadó elődöt, kérjen valamennyi
érdekelt
hatóságtól,
társadalombiztosító
intézettől
az
üzem folyószámlaegyenlegére vonatkozó igazolást. Ebből
azután kitűnik, hogy az új tulajdonos milyen összegű
köztartozással kénytelen számolni. Ilyenkor az a szokás,
hogy az üzem átvétele napjáig esetleg fennálló köztartozásokat az új tulajdonos egyszerűen levonja a vételárból,
vagy azt befizetteti az üzemelőddel. Fontos, hogy az új
tulajdonos már rendezett folyószámlákkal folytassa elődje
vállalkozását.
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Ml A KÖZÉPOSZTÁLY?
A középosztály elmélete
Georg Gothen írta valahol: „Was man nicht definieren kann, das sieht als Mittelstand man an.” Ha nem is
egészen helytálló ez a megjegyzés, de tény, hogy a középosztály a társadalomtudományok mostohagyermeke és
mindeddig igen kevesen foglalkoztak vele rendszeresen.
Annál nagyobb
örömmel üdvözöljük Marbach professzor
munkáját,1 aki a középosztály elméletéről írott könyvvel
valóban hézagpótló munkát végzett.
Marbach könyvét két részre osztja: általános és
különleges részre. Az általános részben egyrészt azt a
kérdést vitatja, hogy miért volt eddig a középosztály olyan
elhanyagolt terület, másrészt pedig a középosztály mibenlétének, definíciójának problematikájával foglalkozik.
Marbach professzor szerint nem is lehet nagyon
csodálkozni azon, hogy a tudomány nem igen foglalkozott
eddig a középosztállyal, mert ez a körülmény egészen egyszerűen együtthaladt a középosztálynak a közvélemény
részéről való általános lebecsülésével. Szemrehányást
nem is szabad tenni, sem a tudománynak, sem a közvéleménynek, mert a középosztály nagyszerűen értett ahhoz,
hogy véka alá rejtse saját magát. Példa erre az 1924-ben
Bernben
megtartott
Első
Nemzetközi
Középosztálykongresszus, ahol súlyosabb problémákat vetettek fel,
mint sok más nagy port felvert kongresszuson, sok kiváló
tudós és szakember jelent meg – és mégis a kongresszus
eredményeiből semmit, vagy csak nagyon keveset közöltek a külvilággal.
Dehát mi annak az oka, hogy a középosztály mintegy
nem törődik eleget sajátmagával? A hiba mindenekelőtt
abban van, hogy a középosztálynak nincs teoretikus
tradíciója, másrészt nincs elég osztályöntudata, hol erre,
hol arra tekintget, másokra támaszkodik, másokhoz alkalmazkodik, „mimikrizik”. Szép példát találunk erre az
ingadozásra, ha például a német középosztálynak a világháború korában lefolyt törekvéseit kísérjük figyelemmel:
a Reichsdeutscher Mittelstandsverbandnak 1912-13-ban
tartott ülésezésein kifejtett egyik legfőbb programmja a
„szociáldemokrata és szocialista tévtanok ellen való harc”
volt. Egyébként mindeddig és még ebben az időben is amint Wernicke írja – Németország középosztálypolitikája a tőke, mégpedig főleg a trösztök és kartellek
ellen irányult. Amikor azonban a háború után sor került a
nagytőkés vállalatok szocializálására, a középosztály kapitalista körökkel együtt küzdött a szociáldemokrácia törekvései ellen.
Másik fontos okként Marbach professzor a nagyvonalúság hiányát jelöli meg: ,,das Fehlen der grossen
Linie”. A középosztályra különösképpen mindig a szűklátókörű emberek voltak a legnagyobb befolyással, akik
mindent csak a saját érdekükből néztek és sem általában
szellemi téren, sem speciálisan hivatásukban nem tartoztak a legképzettebbek közé. A nyárspolgári, kicsinyes,
önző elemek nagy kárára voltak a fejlődésnek.
Egyébként igen érdekes, hogy a középosztály nem
tudott legalább részleges tudományos érdeklődést kelteni,
így például történelmi kialakulása végtelenül érdekes
probléma lenne. Herkner írja egyhelyűtt: a történelem
azt mutatja, hogy a legboldogabb idők azok, amelyekben a
középosztály széles rétegekre terjedt ki. Ezek a korszakok
építő korszakok voltak, bennük egyesült a munka az élve-*
zettel, egészséges haladás, részvétel a közügyekben a
jellemzői ezeknek a koroknak. És még valami: egy polgár
sem olyan gazdag, hogy a többit megvehetné és egy polgár
se olyan szegény, hogy el kellene magát adnia. Hasonló
szellemben ír Aristoteles is, amikor azt mondja, hogy az
államnak polgáraiban kiegyenlítődöttnek kell lennie.
1
Fritz Marbach: Theorie des Mittelstandes. Verlag A.
Francke AG. Bern, 1942.
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E kívánalomnak legjobban a középosztály felel meg. Ez az
osztály az, mely nem kívánja más vagyonát, de az övét se
kívánják mások és ezért nyugodtan fenntarthatja magát,
mert se őt nem veszélyezteti más, sem ő nem veszélyeztet
mást. E két felfogás csodálatosan hasonló, pedig több
mint két évezred választja el azokat egymástól. Ez is elég
indíték lehetne arra, hogy a tudomány a középosztállyal
foglalkozzék, mert arról tanúskodik, hogy a középosztály
az emberi élet egyik legállandóbb társadalmi jelensége.
Megjegyzendő, hogy a már említett berni kongreszszuson többen is hangoztatták annak hiányát, hogy a tudomány – nevezetesen az egyetemek – nem foglalkoznak
a középosztály kérdésével. Retzbach azt hozta fel okul,
hogy a társadalomgazdaságtan professzorainak az az általános véleménye, hogy a középosztály kihalóban van.
Leimgruber erre vonatkozólag a következőket fejtette ki:
az okot egyrészt abban kell keresnünk, hogy széles rétegeket még mindig fogva tartja az a Marx- és Engelstől
kiinduló felfogás, amely szerint a középosztály életképtelen
és ezért nemsokára el fog tűnni; másrészt pedig abban,
hogy a közgazdaságtannak tudományos feldolgozása a
középosztály szempontjából mindeddig nem történt meg és
ezért az egyetemek nem szívesen foglalkoznak a középosztállyal, mely ilymódon még nem elég tudományos téma.
Leimgrubernek e megállapításaira Marbach a következőket feleli: igaz az, amit Marx és Engels-szel kapcsolatosan hangoztat, viszont épp a Marx-féle tőkeelmélet az,
amelynek alapján a középrend az őt körülhatároló és igazoló
elméletnek elemeit megtalálhatta volna. Marbach egyik
főtörekvése éppen az lesz, hogy a marxi elmélet alapján
meghúzza a középosztály határvonalait a kapitalista és
proletár-osztály felé és igazolja azt, hogy a középosztály
nem önkényesen alkotott, életképtelen osztály, hanem
olyan, amelynek tagjai a gazdasági logika alapján is sem
nem kapitalisták, sem nem proletárok, hanem valahol a
kettő között állnak. Másrészt nem látja fontosságát egy,
a középosztály szemszögéből megírandó nemzetgazdaságtannak. A mai kort az integrálódás jellemzi – nincs tehát
szükség kapitalista, szocialista és középosztályi gazdasági
tanokra! Inkább az volna kívánatos, hogy a gazdaságpolitika foglalkozzék rendszeresebben a középosztállyal,
mint ahogyan rendszeresebben kellene foglalkoznia a
munkáspolitikával is, amivel eddig sajnálatos egyoldalúsággal csupán a szociálpolitika címén törődtek. Mert
agrárszubvenció, hotelszanálás, exportjutalmak, munkanélküliek támogatása stb. közt nincsen alapvető különbség. Ezek állami intézkedések bizonyos társadalmi csoportok érdekében és a gazdaságpolitika speciális fejezeteiben
mint szociálpolitikai intézkedéseket kell ezeket kezelni*
vagy összességükben be kellene azokat sorolni a szociálpolitika fogalma alá. Marbachnak ez a megjegyzése kétségkívül igen helyes, mert rámutat arra a sokszor figyelmen
kívül hagyott körülményre, hogy a szociálpolitika mindig
totális és így a középosztálynak épp úgy helyt kell kapnia
benne, mint a munkásosztálynak.
Különösen nagy figyelmet szentel Marbach profeszszor annak, hogy mit is kell érteni középosztályon? Csak
az érdekesség kedvéért jegyezzük meg, hogy már Goethe is
megpróbálkozott a középosztály definiálásával. Szerinte
ide kell sorolni főkép a kisebb városok lakóit, a hivatalnokokat, iparosokat, gyárosokat, vidéki lelkészeket, tanítókat;
általában mindazokat, akik bár korlátozott viszonyok
között, de mégis jómódban élnek.
Louis Blanc például burzsoázián érti azoknak a
polgároknak az összességét, akik a termelőeszközöket vagy
tőkét birtokolják és másoktól nem függnek. Ennek a meghatározásnak és utána még sokáig a legtöbb meghatározásnak is – Marbach szerint az a hibája, hogy tőkén nem ért
mást, mint egyszerűen: termelt termelőeszközt. A tőke
technikailag tényleg ezt jelenti, de gazdaságilag már csak
akkor beszélhetünk tőkéről, ha az jelentős az emberiségnek javakkal való ellátása szempontjából. Egy prehisztori-
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kus korból származó faeke is például „termelt termelőeszköz”, de senki sem mondaná erre, hogy tőke. Még
tágabban, társadalmi szempontból is nézve, a tőkének még
egy jellemző kritériuma is van: bizonyos viszony, mely
abban áll, hogy a csak-munkaerővel-rendelkezők munkaerejüket a tárgyi termelőeszközöket birtoklók rendelkezésére bocsátják és amely viszony a „Mehrwert” termelését
lehetővé teszi.
Érdekes még megemlékezni Schmoller meghatározásáról. Szerinte a középosztályba azok tartoznak, akiknek saját üzletük, biztos állásuk, illetve jövedelmük vagy vagyonuk van, a jövedelemre és vagyonra vonatkozólag azonban határvonalat kellene meghúzni.
Ezek mellett a pozitív definíciók mellett megemlítem
még Küstermeier véleményét is. Szerinte középosztály:
mint egységes, homogén szociológiai csoport nincs.
Csupán „középosztályok” vannak, tehát több olyan társadalmi csoport, melyek között hasonlóságokat találhatunk,
melyek egymással rokonok, mégis mélyreható különbségek
által el vannak egymástól választva.
Nagyobb figyelmet kell azonban szentelnünk három
modern definíciónak, melyeket Marbach mélyreható
kritikai boncolgatás alá vesz. Ez a három definíció Suchsland, Wernicke és Leimgruber nevéhez fűződik.
Suchsland szerint középosztályon értjük mindazoknak a gazdasági egzisztenciáknak összességét, amelyek az
állami törvényekkel nem ellentétes kereseti források által
közepes jövedelemmel rendelkeznek és kereseti forrásaik
használatában harmadik személytől függetlenek. – Marbach szerint – igen helyesen – nem lehet itt kritériumként alkalmazni a kereseti források használatában harmadik
személytől való függetlenséget, mert hiszen így a középosztály tekintélyes része kiszorulna ebből a definícióból.
(Különösképpen áll ez Svájcra, ahol a tisztviselők nagy
része nem kinevezett, hanem választott.)
Wernicke szerint a középosztály tagjai népiskolánál
nagyobb műveltséggel rendelkeznek, nem csupán testi,
hanem szellemi munkát is végeznek, a fizikai munkát
pedig csak vezetik vagy felügyelnek arra, közepes vagyonnal és jövedelemmel rendelkeznek. Teljesítményük, képzettségük, vagyoni helyzetük, társadalmi és szociális
állásuk, polgári életstílusuk által a munkásosztály fölé
emelkednek anélkül, hogy túl nagy vagyon vagy jövedelem
miatt a tőkésekhez kellene őket sorolni. – Marbach
szerint e meghatározásnak az a hibája, hogy súlyt fektet a
képzettség fokára és a teljesítményre. Márpedig a szó
igazi értelmében egy szakmunkás sokszor képzettebb, mint
például egy vagyonos disznókereskedő. A teljesítmény
pedig olyan valami, amit nem lehet mérni, illetve összehasonlítani. Ki tudná megmondani, hogy vájjon egy
plébános vagy egy géplakatos, egy ügyvéd vagy egy könyvelő teljesít-e többet? Helyesli azonban a polgári életstílusnak kritériumként való alkalmazását.
Leimgruber szerint a középosztályba sorolandók
azok, akik intelligenciájuk, képzettségük, hivatásbeli vagy
közéleti tevékenységük, vagy vagyoni helyzetük révén,
mely mérsékelt jómódot biztosít számukra, anélkül azonban, hogy egzisztenciájuk tartós biztosítása céljából a munka alól mentesülve lennének, arra hivatottak, hogy a napi
élet menetére bizonyos hatással és így az emberiség
erkölcsi, szellemi és gazdasági haladásának faktorai legyenek. – Marbach szerint nem jellemző a középosztályra
a napi életre való befolyás, mert a munkások között sokkal
inkább találnánk ilyen egyedeket. Hogy a középosztály a
haladásnak lenne faktora, megint elhibázott állítás, mert
tudvalevő, hogy a középosztály mindig erősen konzervatív
volt.
Ezekután Marbach professzor maga is kísérletet
tesz újabb definícióra. Először is megállapítja, hogy a
középosztályba nem tartoznak bele i. a kapitalisták, azaz
azok, akiknek vagyona és jövedelme fényűző életmódnak
vagy tőkeakkumulációnak eszköze és 2. a proletárok, azaz
azok, akik sorsszerűén bérmunkások.
Ez az elhatárolás azonban még nem eredményez
éles határvonalakat, ezért Marbach az előbbi, negatívnak
mondható definíció után megalkotja pozitívnek mondható
definícióját, mely szerint a középosztályba tartozókat a
következő öt pont jellemzi: 1. a felső határok mentén

olyan jövedelemmel rendelkeznek, mely nem elég a fényűző
életmódhoz, a vagyon vagy a hitelképesség csökkenése
nélkül; 2. az alsó határon is igyekeznek polgári életstílust folytatni és menekülnek az elproletarizálódástól;
3. a magántulajdon szentségét akkor ismerik el, ha a
magántulajdon munka eredménye; 4. bizonyos életstílust valóban vagy legalább is látszatra űznek; 5. életfelfogásuk akár tudatosan, akár tudat alatt keresztény
tradíciókon nyugszik és így nem ismerik el az osztályharc
szükségességét a szociális fejlődés érdekében. – Véleményem szerint a harmadik pont teljesen felesleges, mert a
magántulajdon szentségének elismerése nem csak a középosztályra jellemző; másrészt ez a pont nem is egészen
helytálló, mert a magántulajdon szentségét a középosztály
minden kikötés nélkül elismeri.
A második, a különleges részben Marbach a középosztály egyes csoportjait vizsgálja. Először is a parasztsággal foglalkozik, mint olyan réteggel, melynek társadalmi hovátartozandósága igen kérdéses. Nem tőkés,
mert az ő vagyona úgynevezett munkavagyon, mely csak
azt teszi lehetővé, hogy segítségével a paraszt munkája
révén megélhetést biztosítson családjának. De nem tartozik a parasztság a középosztályba sem, mert bár annak
több ismérve is állana rá, vannak olyan tényezők, melyeknek alapján a parasztságot nem sorolhatjuk be sem a
kapitalisták közé, sem a proletár-, sem a középosztályba:
hanem egészen különleges szociológiai kategóriának kell
tekintenünk. A paraszt munkája folytán olyan közelségbe
kerül a földdel, a teremtés titkaival, a természeti tüneményekkel, az egész természettel, mint senki más. Beleágyazva érzi magát a természeti törvényekbe és a természet, mint valami hatalmas védőburok, körülveszi őt és
elzárja a külvilágtól, a társadalomtól. Az ő világa a természet: ebben él, ettől függ megélhetése és ezért jobban
érdekli őt a holdtölte, vagy a fecskék vonulása, mint a
társadalmi események. Mindezek folytán a paraszt a
földdel érzi magát összekötve és nem az emberekkel, ezért
erősen individualista, befelé néz, elfordul a társadalomtól. – Marbach kétségtelenül fontos pszichológiai momentumokra mutatott rá ezekben, csak kár, hogy nem hozta fel
mint fontos tényezőt a parasztgazdálkodás jellemző formáját: a zárt családi gazdaságot.
Ezután rátér az önállóan termelő középosztály tárgyalására. Szándékosan nem használtam az iparososztály
szót, mert Marbach éles különbséget tesz a „Handwerk”
(kézműipar), „Gewerbe” (kisipar) és „Industrie” (gyáripar) között. A kézműipari üzemre jellemző a helyi
piacra, főleg rendelésre való termelés, a mester kezemunkájának döntő szerepe és hogy a termelési eszközök
nem tőke-, hanem munkavagyon jellegűek. A kisipari
vagy egyszerűen ipari üzem munkamegosztása miatt már
túlnőtt a kézműipar keretein, több munkással dolgozik,
ennek ellenére azonban a tulajdonos még nemcsak hogy
át tudja tekinteni az egész üzemet, hanem a munkafolyamat minden részletét is el tudná végezni, ha erre az üzem
adminisztrációja időt engedne. A vevőkör még itt is
ismert és a termelőeszközök munkavagyon jellegűek.
A gyáripar már erő- és munkagépeket használ és készletre
termel. A munkamegosztás itt már tökéletes. Maga a
munkavezető sem tekinti át a munkafolyamatot teljes
egészében. A termelőeszközök itt már legtöbbször tőkét
jelentenek.
A középosztályhoz való tartozás határát itt felfelé az
jelenti, hogy a termelőeszközök tőke vagy munkavagyon
jelleggel bírnak-e. Lefelé a határt megvonni már nehezebb. A kézműiparos jövedelme ugyan „s sokszor nem éri
el egy bérmunkásét sem. Csakhogy épp ez a réteg nagyon
küzd azért, hogy legalább a látszatot fenntartsa. Ezt
pedig mint a középosztályhoz való tartozás egyik kritériumát állapítottuk meg, tehát ezeket a legalsó rétegeket is
be kell még osztanunk a középosztályba. Marbach itt –
nagyon helyesen – rámutat arra, hogy ezeknek a proletariátus határán állóknak és a látszatért küzdőknek felemelése
fontos és szép szociálpolitikai feladat volna.
Ami a kereskedőket illeti, a nagykereskedők között
igen sok a kapitalista. Ennek ellenére azt kell mondani,
hogy ezek mellett már régtől fogva voltak relatíve nagy,
mégis tipikusan középosztályi jellegű nagykereskedői

119

vállalatok. Sőt, Marbach szerint a legtisztább középosztályi kultúrát és szellemet sokszor bizonyos régi alapítású nagyvállalatban különösen kidomborodóan találhatjuk meg.
Érdekesen, habár kissé elfogultan jellemzi Marbach
a kiskereskedőket. Tisztán jövedelem szempontjából ennek
a csoportnak sok tagja proletárnak volna számítható; és
mégis épp ennek a csoportnak igen nagy a középosztályöntudata. (Ne felejtsük el, hogy a szerző svájci!) Kitűnő
pszichológiai megérzéssel fejti ki ezen csoport lelki kettősségét: egyrészt „kollektív Minderwertigkeitsgefühl”, másrészt túlságos önbizalom jellemzi őket. Lelki alkatuk túl
érzékeny és alacsonyabbrendűségüknek érzete nem is alaptalan: érzékenységük következtében ezért ezt a Minderwertigkeitsgefühlt – amint Marbach mondja – túlságos
osztályöntudattal
„kompenzálják”.
Tehát
akció-reakcióról van itt szó. Ezzel kapcsolatban rámutatok arra a
hasonlóságra, mely báró Wesselényi Miklós „Osztály és
osztályharc” című munkájának egyik fejtegetése és Marbach e megállapítása között van. Wesselényi különbséget
tesz gőg és önbizalom közt: a gőg indokolatlan beképzeltségből származik, az önbizalom ellenben a belső érték és
jelentőség tudata, tehát reális alapja van. Az önhittség
pedig az önbizalom ama foka, mely a meglévő reális alapnak túl nagy jelentőséget tulajdonít. Szerinte „A polgár
(ez a szó itt annyit jelent, mint középosztálybeli) félegyéniség, de mint ilyen, százszorosan jobban féltékeny
arra, hogy őt tökéletes egyéniségnek tartsák. Mivel azonban az egyéniség biztos érzését nélkülözi, csak a legritkább esetben önhitt, ezzel szemben annál jobban kifejlődik benne a minden tárgyi alapot nélkülöző gőg.” – A két
fejtegetés teljesen analóg.
Mik most már a kiskereskedő lelki kettősségének
okai? Marbach szerint a következők: i. A kisiparos, bármilyen kezdetleges is legyen üzeme, végeredményben
mindig ténylegesen termel valamit – nem áll ez azonban
a kiskereskedőkre. Sok olyan van köztük, aki racionálisabb
gazdálkodás esetén az iparosok számát növelné. Ezt a
kiskereskedők nem ismerik be, noha érzik ennek igazságát – és ezért igen érzékenyek aztán minden racionálisabb konkurrenciával szemben. 2. Sok olyan kiskereskedő
van, aki közgazdasági szempontból feleslegesen vagy terhesen működik. Itt Marbach főleg a „szegény özvegyek
kicsike boltjára” céloz, melyet támogatni keresztényi és
szociális gondolkodásra valló cselekedet. Pedig helyesebb
volna, ha a „szegény özvegy” valami állandó segélyt
kapna, mert így a terhet az egész társadalom viselné és
nem egyenlőtlenül elosztva, csupán a körzet versenytársai
és fogyasztói. A kiskereskedelem a máshol nem érvényesülni tudók menedéke lett és nem kis része nem más,
mint láthatatlan szegénygondozás. Ennek tudata nyomasztólag hat az önálló kiskereskedőkre és ezért ellensúlyozásképpen hangoztatják olyan sokat, hogy a kiskereskedői
önálló egzisztenciákat védeni kell, stb. 3. A kiskereskedő
azelőtt nagyobb áruismerettel rendelkezett, szakember
lévén nagyobb volt a felelőssége is: ma azonban a kiskereskedő nagyrészt csupán kicserélője a már
előre csomagolt, megállapított árú áruknak, melyeknek
minőségéért egyébként a gyár felel. Tehát a kiskereskedő
képzettsége, személyisége erősen csökkent.
Ezzel kapcsolatban tárgyalja Marbach a „kifésülés”
problémáját. Nem szabad ezt a törekvést középosztályellenesnek feltüntetni: mert helytelenül látja az a középosztálypolitikát, aki gazdasági képtelenségeket is tenne a
középosztály látszólagos érdekében. Márpedig a gazdaságilag életképtelen egzisztenciák mesterséges fenntartása
gazdaságilag képtelen dolog.
Tudjuk, hogy Marbach szerint még az életképtelen
iparos is termel valamit, az életképtelen kiskereskedő
tevékenysége azonban teljesen negatív. (Ezt a megállapítást egyébként helytelenítem: mert igaz, hogy az iparos
valóban kézzelfoghatóan mindig termel valamit, de ha ez
nem áll arányban a ráfordított munkával stb .-vei, épp
olyan negatív a tevékenysége, mint egy kereskedőé.)
Ezeket a kiskereskedőket az iparosokhoz kellene átcsoportosítani, mert így a termelés mennyiségileg növekedne és
az ellátandó nemtermelők csökkennének. Feltéve, hogy a
kereslet, illetve
a vásárlóerőre támaszkodó szükséglet

olyan nagy, hogy számolni lehet az iparosok termelőkapacitásának teljes kihasználásával, a szociálpolitika
fontos feladata lesz a jószágforgalomban tevékenykedők
számának
csökkentése
a
termelésben
tevékenykedők
javára. Ha ilymódon a „cirkulációs és disztributív szférá”ban csak annyian dolgoznak majd, amennyi éppen célszerű a jószágforgalomhoz, a kereskedelem ismét produktívnak lesz mondható. Gyönyörű és új feladat a munkaerőgazdálkodás számára!
Mi történjék a „kifésült tömeggel”? Marbach szerint,
tisztán gazdasági szempontból, helyesebb lenire őket az
eddigi „rejtett” szegénygondozásból a „nyílt”-ba áttenni.
Azt azonban elismeri ő is, hogy társadalmi szempontból
kétségtelenül hasznosabb volt számukra a „rejtett”, mert
az azt az illúziót keltette bennük, hogy a közösség hasznára
vannak. Véleményem szerint sem a rejtett, sem a nyilt
szegénygondozás nem lesz megfelelő, hanem olyan
pozíciót kell a kifésültek számára biztosítani, mely valóban megfelel hajlamaiknak és amelyben valóban hasznára
válhatnak a közösségnek.
Bármilyen ellenszenvvel viseltetik is Marbach a kiskereskedővel szemben, azt elismeri, hogy a kiskereskedésre azért mindig szükség lesz, mert vannak elvitathatatlan előnyei: nagyobb választék speciális cikkekben,
minőségek és árak nagyobb rétegeződése, a vevők individuális kezelése, fizetési könnyebbségek, bizonyos kényelmek a vevő számára, mint pl. a telefonon való rendelés
lehetősége.
A következő csoportot a járadékélvezők jelentik. Ezek
lehetnek olyanok, akiknek 1. tőkéje tőkeakkumulációra és
2. akiknek tőkéje takarékosságra vezethető vissza. Ez
utóbbi csoport nem tőkés: mert kapitalista az, „aki pénzét
tartósan és határozott, a nyereséget és a nyereség akkumulációját előtérbe helyező módon a többletérték-szerzés
folyamatában cirkuláltatja”. Mindenesetre a két csoport
járadéka gazdaságtechnikailag azonosan keletkezik. Az
alap azonban más: az egyiknél többletérték felhalmozódás,
a másiknál takarékosság.
Ezzel kapcsolatosan fejti ki Marbach kamatelméletét.
A mindennapi életben nem teszünk különbséget kamat és
kamat közt. Pedig szinte érezni lehet, hogy más dolog az,
ha akkumulált, vagy pedig megtakarított tőke kamatozik.
Ez valóban így is van: nem mindegy, hogy a munkapiacon a bérnyomás, ami a többletérték-képződés előfeltétele, egy nagytőkés vagy egy kisember érdekében történik-e. A tőke kamatja ugyanis nem más, mint a munka
ellenértékéből való levonás, mely átváltozik a munkateljesítménytől
független
tőkejáradék-bevétellé;
éppen
ilyen levonás a munkavagyon kamatja is, csakhogy ez
szociális funkciót tölt be bizonyos kiegyenlítő művelet
által; u. i. azáltal, hogy a jövedelmek kiegyenlítődését
segíti elő és így bizonyos életszínvonalemelkedést is eredményez.
Aki megtakarított pénze – vagy ami egyre megy,
munkájával szerzett biztosítása – alapján húz járadékot,
azt Marbach munka-járadékosnak nevezi. Előfordulhat
azonban, hogy bérmunkás is húz járadékot. Miben különbözik ekkor a járadékélvező a proletártól? Elméletileg
ott kellene kettőjük között a határnak lennie, ahol a megszerzett munkavagyon elég ahhoz, hogy termelő javakra
való átváltoztatása, önálló egzisztenciát tegyen lehetővé.
Az alkalmazottak csoportján érti Marbach azokat,
akik szerződéses munkaviszonyban állnak, önállótlanul
és hivatásszerűen dolgoznak és nem, vagy legalábbis nem
túlnyomóan testi munkát végeznek. Számuk az utóbbi
évtizedekben erősen megnőtt. Svájcban például 1905-től
1929-ig 157%-kal nőtt meg a számuk, míg a munkásoké
csak 34%-kal. A fejlődés okait részben abban találhatjuk
meg, hogy a termelés finomodásával kapcsolatban bizonyos funkciók egyre jobban áttevődnek a gyárból az irodába és az ellenőrzés fontossága is egyre nő. Továbbá
abban, hogy kapitalista gazdálkodásban a termelést sokkal inkább lehet fokozni, mint a keresletet. A termelés
fokozódása a konkurrencia növekedését is jelenti. Mindkét
körülmény pedig nagyobb propagandát tesz szükségessé.
Végű] egyes új gazdasági ágak nagy fejlődése is közrejátszik: például a biztosítás, a hitelélet. Mindez pedig új
alkalmazottakat tesz szükségessé.
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Tisztán á jövedelem szempontjából az alkalmazottak
igen tekintélyes részét a proletariátushoz kellene számítani.
Különösen szomorú, hogy az öregebb alkalmazottak már
nehezen tudnak elhelyezkedni, és hogy az „öregség”
határát igen alacsonyan, átlag a 40. életévnél állapítják
meg. Kétszeresen áll ez a női alkalmazottakra, akiket a
pozíciók nagy részében még ennél alacsonyabb korban is
nehezen alkalmaznak. Ezt a szomorú jelenséget nevezi
Marbach „öregségi elproletarizálódás”-nak.
Az alkalmazottak épp úgy áruba bocsátják munkaerejüket, mint a bérmunkások és jövedelmük is sok esetben azokéval mozog egy nívón. Mégis miért tódulnak
olyan sokan erre a pályára? Marbach ezt a következőkép
magyarázza: 1. Minden osztály fél a süllyedéstől. Márpedig általános az a vélemény, hogy az alkalmazott még
mindig magasabban áll, mint a bérmunkás. 2. A bérmunkás mindig bérmunkás marad. Az alkalmazott számára azonban mégis csak van valami lehetőség az emelkedésre. „Der tüchtige Arbeiter wird nie technischer
Leiter oder Direktor sein. Dem Kontorlehrling steht,
wenn auch sehr eng, die Pforte der Prokura offen.”
3. Az alkalmazott közelebb áll az üzemvezetőséghez,
mint a munkás. Ez ugyan vásárlóerejét nem növeli,
de annál inkább önbizalmát és munkakedvét. 4. Az alkalmazott – polgári származása következtében – erősen
individualista és ezért nem megy munkásnak, mert
ott személyisége kevésbbé bontakozhat ki.
Tehát
végeredményben
az
alkalmazottakat
nem
sorolhatjuk a proletárok közé, még ha munkaerejüket
áruba is bocsátják és jövedelmük annyira csekély is,
mert ez az árubabocsátás mégsem olyan sorsszerű, mint
a munkásnál, azonkívül hiányzik belőlük a közösségi
tudat és erősen ragaszkodnak ahhoz, hogy őket is középosztálybelieknek tartsák. A jövőben esetleg bekövetkezhet az, hogy a háború után a megnövekedett termelési
kapacitás miatt szükség lesz a vásárlóerő emelésére.
Ekkor majd már nem kell attól tartani, hogy az alkalmazottak lesüllyednek a proletárok közé, hanem a
proletárok fognak felemelkedni. így a társadalom eddigi
beosztása úgy fog módosulni, hogy az alkalmazottakat
és a tanult munkásokat már jövedelemszerűleg is be lehet
sorolni a középosztályba, a tanulatlan és kisegítő munkások pedig egy újonnan definiálandó proletárosztályt
fognak alkotni.
A közhivatalnokok és közalkalmazottak is épúgy
eladják munkaerejüket, mint a bérmunkások. Relatíve
nagy gazdasági biztonságuk folytán azonban életnívójuk
olyan, hogy feltétlenül a középosztály tagjai. Az utolsó
évtizedekben
megfigyelhetjük,
hogy
magánvállalatokban
az alkalmazottak minősége az állami hivatalnoki minőséghez közeledik, míg az állam arra törekszik, hogy ne legyen
sok hivatalnoka, hanem csak alkalmazottja. Az állam
ugyanis feladatainak kiterjedése révén sok új munkaerőt
kénytelen bekapcsolni, tehát a fiskális szempont itt az
irányadó, mivel az alkalmazottak, szemben a hivatalnokokkal, nem nyugdíjjogosultak és alacsonyabb fizetést
kapnak.
Megkülönböztetjük a régi és az új hivatalnoki
kart. Az új hivatalnokok az állam új feladatai révén
kerültek állásukba. A két kategória közt világnézeti
különbség van, körülbelül olyan különbség, mint amilyent
a születési és a pénzarisztokrácia között észlelhetünk.
A közvélemény szerint a régi hivatalnoki karra jellemző
a bürokratizmus. Marbach szerint ez tévedés, mert
épp a mai háború mutatja, hogy a régi hivatalnoki kar
nagyon fejlődő- és alkalmazkodóképes. Különben is,
a bürokratizmus nem speciálisan az államra jellemző,
megtalálható az a magángazdasági szervezetekben és
üzemekben is, csakhogy az államban a bürokratizmusnak
kedvezőbb előfeltételei vannak.
Egészen különös jelenségre mutat rá Marbach
professzor: az állam az alacsonyabb rangú alkalmazottakat^ jobban fizeti, mint a magángazdaság; a magasabbrangúakat ellenben kevésbbé. Ennek ellenére az állami
kisalkalmazottak sokszor proletároknak tartják magukat
(például a svájci Eisenbahnverbandban tömörült tisztviselők
a
munkások
szakszervezeteihez
kapcsolódtak),

míg
a
magángazdasági
kisalkalmazottak
ragaszkodnak
középosztálybeli mivoltukhoz.
Végül
utolsó
csoportként
megemlékezik
Marbach
a szabad pályán élőkről. Ezeknek rétege igen széles,
a kapitalista rétegektől le egészen az utolsó proletár
rétegig megtalálhatjuk őket.
A szabad pályán élő középosztálybeli lehet egyszemélyben kapitalista is. Ez akkor következik be, ha
vagyonát saját munkával szerzi ugyan, – tehát az munkavagyon – de monopol helyzeténél fogva teljesítményét
többszörösen
meghaladó
ellenértéket kap. Nem lehet
már szó a munkával egyenértékű jövedelemről akkor,
ha például egy orvos egyetlen beteglátogatásért egy
tisztviselő havi fizetését kapja: ez már tulajdonképpen
Mehrwert-szerzés.
Le is nyúlhat ez a réteg egészen a proletárosztályig:
ez az ú. n. intellektuális proletariátus. Ilyenek például
a szegény művészek, lecsúszott pénzemberek. Ez nem
jelenti azt, hogy ezeknek jövedelme már teljesen proletár
nívón mozog, hanem azt, hogy egyáltalán nem áll arányban igényeikkel. Előfordulhat az az eset is, hogy annyi
jövedelmük sincs, mint egy átlag-proletárnak és mégis
a középosztályhoz kell őket számítani, mert annyira
egynek érzik magukat a középosztállyal és erősen él még
bennük a felemelkedésre való vágy és remény. Vannak
ezek között aztán olyanok is, akik egész külön osztálynak
érzik magukat. Ilyenek többnyire a lezüllött művészemberek.
Marbach rámutat arra, hogy ezek a föntről lecsúszott, egészen a proletárosztály alá süllyedő egyének,
továbbá a túl alacsonyan fizetett tanulatlan és alkalmi munkások alkotják a társadalom jövendő erjesztő anyagát, mert ők nem tartoznak sehová, az ő társadalmi rétegük
a „senki földje”. Valóban, a történelem is azt mutatja,
hogy sok ország politikai munkásmozgalmait ilyen magukat
proletárnak
tartó,
lecsúszott
intellektüellek
indították el.
Marbach professzor végül érdekes megállapításokat
tesz a jövőre vonatkozólag. Szerinte az államok a mostani
háborúban láthatják, hogy milyen jól lehet a gazdaságot
államilag irányítani, ha a szükség kényszerít erre. Miért ne
lehetne ezt az irányítást a béke éveiben is folytatni?
Szükség lesz erre, mert a most megnövekedett termelői
képességet a háború után is ki kell majd használni,
ha nem akarunk forradalmakat. Marbach ezt az irányítást
azonban nem kollektív gazdálkodásnak képzeli el, hanem
olyan
irányításnak,
amely
elsődlegesen
a
népjólétet
szolgálja, de respektálja a személyi szabadságot, az egyéni
kezdeményezést és az emberi méltóságot is. Ez azonban
nemcsak a gazdasági életnek, hanem a társadalom tagoltságának ismeretét is feltételezi. Ehhez segédkezet nyújtani: volt a szerző célja.
Kőnig Ágm$
KERÉK MIHÁLY: A földreform útja.1

Kevés olyan művelője van a magyar földkérdés
irodalmának,
aki
annyi
odaadással
és
elmélyedéssel
tanulmányozná választott tárgyát, mint a fenti könyv
szerzője. Szociálpolitikusaink közt egyike ő a ritka kivételeknek. Éveken keresztül folytatott szorgalmas kutatással igyekezett a probléma minden vonatkozását felderíteni,
s ma e lelkiismeretes munkára támaszkodó fölény nyugalmával próbálja kijelölni a földbirtokpolitika területén
megoldásra váró feladatokat.
Azok közt, akik a szociális viszonyok megjavításának
kérdésével nálunk behatóbban, sőt hivatásszerűen foglalkoznak, szembeszökőleg az a típus uralkodik, melyben
több az ideális lelkesedés, mint a kérdés összefüggéseinek
hűvös kielemzésére való készség. A téma érzelmi kezelésének szokása annyira általános, hogy a filantróp ellágyulás húrjait legtöbbször olyanok is kötelességüknek
érzik megszólaltatni, akiknél egyébként félreismerhetetlen
a türelmes munka árán szerzett meggyőződés és tárgyismeret. Holott a tapasztalás azt mutatja, hogy hevületet
és tudást ajánlatos különtartani egymástól, mert az
egyik könnyen kompromittálhatja a másikat.
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Kerék Mihályról egyesek szintén azt állítják, hogy
elragadtatja magát. Azt hiszem azonban, hogy ezt csak
azok látják így, akik az érzelmi elfogultság vádjával
szívesen vennék hitelét annak, ami írásaiban kényelmetlen
igazság van. Szó sincs róla, legjobb könyvei sem mentesek némi agitatív színezettől, de ez nem az ő hibája,
hanem a vizsgált tényeké, melyek csakugyan hangosan
kiáltanak orvoslásért. Legújabb könyvével pedig igazán
bebizonyította, hogy nincs benne semmi a szélsőséges
földosztóból, aki nem vet számot a nehezen gyúrható
valóság gyakorlati követelményeivel.
A szerző célját leghívebben abban foglalhatnék
össze, hogy szakszerű útmutatással kíván szolgálni egy
olyan földreform folyamatos végrehajtására, melyet nem
politikai szempontok sürgető kényszere erőszakol ki.
Mint írja, nem a mindenáron való földosztáson van
a hangsúly, hanem olyan közállapotok létrehozásán,
amelyben népünk anyagi, szellemi és erkölcsi erőit a
legnagyobb mértékben ki tudja fejteni s amely egyensúlyt és biztonságot teremt a társadalomban. Az ennek
érdekében szükségesnek felismert organikus földreform
alapos előkészítést igényel, mely nem éri be a birtokmegoszlás és a társadalmi rétegeződés adatainak összegyűjtésével, hanem igyekszik pontosan megállapítani a
földreformmal párhuzamosan elvégzendő egyéb tennivalókat is, mint amilyenek a tagosítás, talajjavítás, vízszabályozás, ipari üzemek létesítése, házhelyrendezése,
kertes családi házak építése, útépítés, valamint a termelés, értékesítés, egészségügy, művelődés és közigazgatási szolgálat fejlesztése érdekében teendő intézkedések.
E feladatok megvalósítása nem történhetik meg egy
átfogó, országos munkaterv nélkül, mely a mellékkörülményekre is kiterjedő részletes helyi tervek figyelembevételével állítódott össze és amely alapul szolgálhat a
reform menetrendjét jelentő pontos felhasználási terv
kidolgozására. Ez utóbbi tervnek kell tartalmaznia egyebek
közt a tulajdoni és haszonbérleti juttatás mérvének megállapítását, a házhelyekre szánt területek meghatározását
a kiosztandó telkek számának és nagyságának feltüntetésével, az idegenből való telepítés szükségességének,
valamint az alakítandó kisbirtokok nagyságának megjelölését.
Figyelemreméltó szempontokat ad a földreform
részeseinek helyes kiválasztására is, eleve elhárítva azt
a megtévesztő felfogást, mintha mindenkinek járna föld,
aki földműveléssel foglalkozik. Ezért célszerűnek tartja,
ha az érdekelt lakosságot idejében tájékoztatják a reformnál érvényesítendő juttatási elvek és az ezek által megszabott korlátolt lehetőségek felől. Mivel pedig földművelő népünk gazdasági műveltsége és felszerelése
rendkívül gyenge, elkerülhetetlennek tekinti a földhözjutottak megszervezését, valamint anyagi és erkölcsi
gondozását. E célból az érdekelt gazdáknak megfelelően
irányított szövetkezetekbe vagy csoportokba való tömörítését ajánlja, ami nemcsak gazdasági, de társadalmi
nevelésük szempontjából is üdvös lenne. Ez utóbbi
vonatkozásban indokolt keserűséggel állapítja meg, hogy
népünk „sohasem részesült társadalmi nevelésben; amit
kívülről kapott, inkább rontott, mint javított rajta. Komoly
egyesületi életet nem ismer (a szervezkedésre alig volt
lehetősége), érdekképviseletei csődöt vallottak, a politikára
ezerszer ráfizetett, a munkaadóval való viszonya rendezetlen, minden ok megvolt tehát arra, hogy a közösségellenes tulajdonságok ijesztő mértékben kifejlődjenek
benne”.
A földreform sikeres lebonyolításának nélkülözhetetlen előfeltétele szerinte ezenkívül még az, hogy kellő
felkészültséggel rendelkező végrehajtó szervezet és megfelelő személyzet is álljon rendelkezésre. A lebonyolítást
szerzőnk egy önálló intézményre véli bízandónak, mely
az általa Országos Földhivatalnak nevezett központi
szervből és annak helyi kirendeltségeiből állana. Emellett
fontos szerepet juttatna az Országos Nép- és Családvédelmi
Alap keretében megszervezett közjóléti szövetkezeteknek
és azok helyi munkaközösségeinek, mint amelyek az
áttekinteni kívánt terephez közeleső szervezetükkel felbecsülhetetlen szolgálatokat tehetnek az ügynek. Körültekintő alaposságában odáig megy, hogy a végrehajtással

megbízott birtokpolitikai szakszemélyzet képzését is intézményesen kívánja biztosítani s e célból a Földhivatal
fogalmazási karának tisztviselői részére a Műegyetem
közgazdasági fakultásán egy három féléves tanfolyam rendszeresítését látja szükségesnek. Ezenfelül külön tanfolyamokat rendeztetne a segédszervek alkalmazottai és
a földhözjuttatottakból alakított csoportok vezetői részére
is. Végül egy folyóirattal és könyvtárral ellátott tudományos intézetre is gondol, melynek a földkérdéssel
kapcsolatos problémák kutatása és feltárása lenne a feladata.
Mindent összevéve a könyv, ha kedvez neki a sors,
kitűnő vezérfonálnak bizonyulhat. Ettől függetlenül is
azonban szerzője olyan szociálpolitikus, akinek világnézeti
sallang nélkül adott tanácsai megszívlelést érdemelnek.
Tóth Béla
BAGOTHAY
SÁNDOR:
Társadalompolitika
és
iskolánkivüli
népművelés.
(A
fővárosi
iskolánkívüli
népművelés
társadalompolitikai
jelentősége.)
Budapest,
é.
n.
(1941}
128 I. (Klny. a Városi Szemle XXVIII. évf-ból.)

A tanulmány egy elvi tisztázást célzó bevezető
és a népművelési törvény megalkotását sürgető befejező
fejezet keretében Budapest székesfőváros iskolánkívüli
népművelési tevékenységét ismerteti. A bevezetésben az elvi kérdések tárgyalása mellett – megismerkedünk
a hazai népművelési törekvések múltjával, hogy azután
a tulajdonképeni ismertető fejezet magának a Székesfővárosnak ezirányú tevékenységét tárja elénk – a megfelelő statisztikai adatok kíséretében – 1922-től napjainkig. Ebből a szempontból valóban hasznos munkát
végzett szerzőnk: A Székesfőváros népművelő tevékenységéről pontos és hű képet ad és így tanulmányát haszonnal olvashatja mindenki, aki a fővárosi szociálpolitikának
ezt az ágát meg akarja ismerni. Emellett a beszámoló
számadást is jelent: a múlt törekvéseinek és eredményeinek ismerete a jövendő terveinek és szándékainak mindenkor nélkülözhetetlen feltétele.
A szerző azonban nem szorítkozik csupán az ismertetésre, hanem bírálatot is mond és a jövő feladatait
is kitűzi. Amikor rámutat a fővárosi népművelő munka
sokoldalúságára és magas színvonalára, nem hallgatja
el aggályait sem, amelyek elsősorban a hazai iskolánkívüli népművelés ügyét véglegesen rendezni hivatott
népművelési törvény hiányából és a Székesfővárosi
Iskolánkívüli Népművelési Bizottság jogi helyzetének
tisztázatlanságából adódnak. A szerző éppen ezért javaslatot is tesz egy ilyen törvény megalkotására és az egész
országra kiterjedő népművelési munka fölött álló, azt
irányító és ellenőrző legátfogóbb népművelési szerv
felállítására.
A népművelés ugyanis – mint szerzőnk világosan
látja – alapvető, szinte legfontosabb ágazata a korszerű
szociálpolitikai tevékenységnek. E felismerésnek tehát
ő is részese, mint ahogyan a magyar társadalomnevelésnek
a nemzetneveléssel való azonosságát is ismeri. Eddig
minden rendben is van: az alapvető tételek helyesek
és igazak, csupán maga a megalapozás lóg a levegőben.
Szerzőnknek sem társadalomtudományi, sem pedagógiai,
sem pedig lélektani ismeretei nem elégségesek ennek a
munkának elvégzéséhez. így munkájának bevezető fejezete nem ad igazi megalapozást, inkább már unalomig
ismeretes frázisokat hangoztat; s olvasmányai, amelyekből állításainak alátámasztására idézeteket közöl, előtanulmányainak szervetlen voltáról tanúskodnak. (Külső
jele ennek, hogy Széchenyiből Szekfű Gyula közvetítésével, Aristoteles politikájából pedig a már elavult
Haberern-féle
fordítás
alapján
idéz.)
Behatóbb
szociológiai tanulmányok után aligha írhatott volna le
olyan naiv állítást, mint például „A társadalom fejlődéstörténeti
szempontból
kultúrjelenség,
amely
bizonyos
néptömegnek egy magasabb fejlettségi fokon tudatossá
vált együttélését jelenti.” E meghatározás igaz lehet,
ha a társadalom eszményét tekintjük; hogy azonban mint
szociológiai
leíró-fogalom
használhatatlan,
az
kétségtelen!
Ha pedig olyan megállapításokat hallunk a társa-
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dalomról, amely szerint azt – még akkor is, ha mai
tökéletesebb formájára, vagy esetleg még tökéletesebb
eszményére gondolunk – „szükségszerűség hozta létre”,
továbbá, hogy az ember bizonyos feladatok megvalósítására
„egyetértett
sorstársaival”,
elkerülhetetlen,
hogy
ne
gondoljunk azonnal Hobbes-ra. Pedig hol van ma már
a társadalomtudomány Hobbes-tól és mindenfajta naiv
racionális koncepciótól! Szerzőnk azonban alapvetően
racionalista-hajlamú. S ez a hajlama a nevelésre vonatkozó
elképzelését is erősen befolyásolja. Bár tudja, hogy az
értelmi nevelés nem minden, „mert – mint mondja a társadalomnevelés, nemzetnevelés céljainak eléréséhez
feltétlenül szükség van különösen az erkölcsi nevelés,
jellemnevelés, valamint az egészséges életre való nevelés
leghatásosabb eszközére: a példaadásra is”, mégis be
nem vallottan, de nyilvánvaló módon a tudatosítástól
vár mindent. „A társadalomnevelés feladata ... az egyénnel
megértetni
társadalmi
szerepét...”
–
mondja;
a társadalom tagjai között lehetnek műveltségben igen
nagy különbségek, ami azonban megengedhetetlen „ama
vélemény tekintetében, hogy mi az egyes ember szerepe,
rendeltetése a nemzeti társadalmon belül”. Vagy másutt:
„A társadalomnevelésnek . .. mindenekelőtt a nemzeti
kultúrát kell alaposan megismertetnie ...” (A kiemelések
mind a három idézetben tőlem származnak.) Ez mind
igaz és helyes: azonban minden tudás, vélemény és
ismeret csak akkor hatékony és érdemli meg igazán a
nevét, ha megfelelő érzületben gyökerezik. Enélkül minden
oktatás, ismertetés és tudatosítás falra hányt borsóként
pereg le a lélekről. A nevelés – eszméje szerint az egész embert irányító és formáló tevékenység kell
hogy legyen, s ha beszélünk is a nevelés egyes ágairól
— mint például értelmi képzés, erkölcsi nevelés, esztétikai
nevelés (ez utóbbit különben a szerző meg sem említi)
— mindig tudatában kell lennünk annak, hogy eljárásunk
merő racionális absztrakció. Nincs pusztán értelmi nevelés,
hiszen az ismeret nem csupán az észhez szól, hanem a
lélek mélyebb rétegeiben is gyökeret ver és az egész
embert formálja; s hasonlóképpen a nevelés többi „ágai”
is mind az egész embert alakítják. Ezért beszélünk ma
–
Willmann
klasszikus
megfogalmazása
szerint
–
„művelésről” mint a neveléssel rokonértelmű, de a
nevelői tevékenység egyetemes jellegét jobban kidomborító
fogalomról. S ezért hisszük és valljuk, hogy a nép-”művelés” is – e fogalom eszmei tisztaságában – nem marad
meg csupán a racionális nép-„felvilágosítás” körében,
feladatát tehát nem tartja kimerítettnek a nép oktatásával,
hanem – amint
szerzőnk is hirdeti és amint arra a

Székesfőváros is valóban törekszik – az emberebb ember
és magyarabb magyar megteremtésén fáradozik, az igaz
szociálpolitika célkitűzéseit igazán szolgálva.
Faragó László
Nemzetközi munkaügyi kódex
A két világháború közt eltelt húsz év során a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet értekezletei a szociálpolitika
legkülönbözőbb kérdéseire vonatkozó 67 egyezményt és
egy híján majdnem ugyanannyi ajánlást fogadtak el. Ezt a
gazdagon szétágazó anyagot a Nemzetközi Munkaügyi
Hivatal most tárgy szerint csoportosítva, kódexszerűen foglalta össze, fejezetenként mindenesetre különtagolva az
állandó normákul szánt egyezmények 1 és a csupán irányelveket tartalmazó ajánlások intézkedéseit.
A kötet egyébként sokkal gazdagabb, semmint címe
sejteni engedi. A majdnem ezernyi oldalon egymást
sűrűn követő jegyzetek alapos betekintést engednek e szervezet hatalmas méreteket öltött tudományos, propagatív és
diplomáciai tevékenységébe. Mindenegyes szociálpolitikai
kérdés kapcsán ugyanis megtaláljuk nemcsak az előkészítő
munkálatok
ismertetését,
a
rávonatkozó
közlemények
(tanulmányok, jelentések, cikkek, stb) felsorolását, az
egyezményeket megerősített államok jegyzékét, hanem
utalásokat az egyes országokban történt végrehajtásukra s
az alkalmazásnál jelentkezett nehézségekre is.
Rendeltetése szerint a könyv egyrészt vezérfonal a
szociálpolitika tudományának kutatói számára, másrészt
hasznos tanácsadó azoknak, akik a munkaügyi problémák
gyakorlati megoldása közben megbízható, a nemzetközi
összehasonlítás
szűrőjén
átment
alapelvekre
kívánnak
támaszkodni. A kötetnek több, mint egyharmadát kitevő
függelékben azoknak a kérdéseknek az anyaga van összegyűjtve, amelyek még nem jutottak el a nemzetközi
szabályok keretében való kikristályosodáshoz s amelyekre
nézve csupán a jövő fejlődés támpontjául szolgáló határozati javaslatok, bizottsági jelentések, szakértői értekezletek elaborátumai stb. állnak rendelkezésre.
Egészében véve, a munka szinte kimeríthetetlen
repertóriuma annak a gazdag irodalomnak, amelyben a
szervezet húszévi működése lecsapódott és amelynek
kiaknázását e kötet kétségtelenül nagymértékben megkönnyítheti,
T. B.
1

International Labour Office. The international lábour code
1939. A systematic arrangement of the conventions and recommendations adopted by the International Labour Conference,
1919-1939. Montreal, 1941. LVI - 920 lap.
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