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A budapesti diákenyomor 
A Galilei Kör kérdőíveire érkezett válaszok és 

a fővárosi statisztikai hivataltól feldolgozott adatok 
alapján Bosnyák Béla ily cimü tanulmányt irt a Hu- 
szadik Század most megjelent számában. A tárgy ér- 
dekessége és fontossága indokolttá teszi, hogy a cikk 
tartalmát bő kivonatban ismertessük meg olvasóink- 
kal. 

A diáknyomor aránylag új keletű kóros tünet 
a magyar társadalom életében. Az ötvenes évek előtt, 
amikor a diákság túlnyomó része a nemesi   rendhez 
 

tartozott és patriarchális viszonyok uralkodtak, nem 
alakulhattak ki a maihoz hasonló állapotok. 48 óta 
azonban összeomlott a régi korlátok legnagyobb ré- 
sze és a feltörekvő alsóbb néposztályok, a parasztság 
és polgárság gyermekei elözönlötték az értelmiségi 
pályákat. A viszonyok alakulásával járt ez szükség- 
képen, mert nálunk a társadalmi emelkedésre csak 
az értelmiségi pályákon nyílik lehetőség, eltérőleg a 
nyugati államoktól, ahol ezt a mezőgazdasági, ipari 
és kereskedelmi pályák is lehetővé teszik. Ebben 
látja Bosnyák a pesti diáknyomornak, a diákság 
megdöbbentően rohamos proletariálizálódásának leg- 
főbb  előidézőjét. 

A Galilei Kör 806 diákra vonatkozólag készí- 
tett felvételt. Ε diákok a legkülönbözőbb társadalmi 
osztályokhoz és tanulmányi ágakhoz tartoztak. Kö- 
zülük csak kisebb rész (45.8%) tanulhat gond nélkül. 
12.1% teljesen önmaga tartja el magát, sőt 4.2% 
még a hozzátartozóit is segíti. Ami a diákság ha- 
vonkinti jövedelmét illeti, ez csak az idegen- 
ben lakó 546 diáknál állapítható meg pontosan. 
Ezek közül a nagyobb rész jövedelme nem több, mint 
100 Κ – 18 diák jövedelme 30-50 K, 76 diáké 
50-75 K. A 437 kereső diák e jövedelmet főleg ta- 
nítás, továbbá ügyvédi és egyéb irodai munka révén 
szerzi, még pedig tanit 156 diák, irodába jár 151. A 
tanítás az orvosnövendékek és a filozepterek, az 
iroda a jogászok „kedvenc” foglalkozása. A kenyér- 
kereseti foglalkozás a diákok idejének nagy részét 
lefoglalja, majdnem fele részük (44.9%) napi 4 órá- 
nál többet dolgozik. Legnagyobb a jogászok és a filo- 
zepterek elfoglaltsága, legkisebb az orvosoké és a 
technikusoké. A jogászok nagy elfoglaltságát sok 
szabad idejük teszi lehetővé. Ez az oka, hogy a sze- 
gény fiuk előszeretettel választják e pályát. 

Jogász 
 

A felvett 806 diák 
   közül 

A részben eltartot- 
tak közül 

Az önnállók 
közül 

A támogatók
közül 

41.7 % 9 % 60.2 % 62 % 

A magántanítás sok bajjal és nehézséggel jár. 
Mindenekelőtt bajos ismeretlenül tanítványt szerez- 
ni. Amellett a diáktanítók fizetése is igen kicsi 4.1% 
közülük 50 fill.-nél kevesebbet kap egy órai tanításért, 
33% pedig 51-100 fill.-t. Legrosszabbul honorálják 
a természetbeni díjazásban részesülő diákokat. A 
diákok kb. 40%-a azonkívül több helyen is tanít és 
a szaladgálással is sok időt fecsérel el. Fogadják és 
elküldik őket, mint a cselédeket, lenézik, betegség 
esetén nem fizetik. Mindez könnyen érthetővé teszi 
a diákságnak a tanítással szemben érzett elkesere- 
dését. 

Ü g y v é d i  i r o d á b a n  132 diák dolgozik a 
felvétel szerint. Alkalmazást itt könnyebb találni és 
a bánásmód is jobb, de viszont a fizetés az esetek 
60%-ban nem több, mint 50 fillér egy órai munkáért 
és az elfoglaltság az esetek majdnem 40%-ban több 
7 óránál, emellett a munka rendszertelen. A dolgozó 
jogászok 53.8%-a irodába jár vasárnap is. A n e m 
ü g y v é d i  i r o d á b a n  dolgozó irodai alkalmazot- 
tak fizetése nagyobb, elfoglaltsága kisebb és vasár- 
napja is szabad. 

Ami a diákság l a k á s v i s z o n y a i t  illeti, 
albérletben lakik diákjaink 60.1%-a és ágyrajár (!) 
1.6%, összesen 498 tanuló. Ezek közül 30.1% nem 
fizet többet a lakásért havi 20 K-nál, 41.2% pedig 
20-30 K-át fizet havonta. Amellett a „806 diák közül 
négyen ablak nélküli szobában    alszanak s közülük 
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egy nem is egyedül, 224-en egy ablakos szobában 
laknak s ezek közül 166 egyedül, 136 másod és har- 
madmagával, hatan negyed- vagy ötödmagukkal és 
ketten olyan egyablakos szobában laknak, amelyben; 
hatan alusznak egyszerre. A kétablakos szobákban 
12 lakik egyedül, 290 másod- illetve harmadmagá- 
val, 25 laknak négy-ötén és 11-en laknak hatan egy 
szobában.” A lakások természetesen sem a tisztaság, 
sem a hygiénia követelményeit nem elégíthetik ki. 

A táplálkozási viszonyok sem kedvezőbbek: 3 
diák csak egyszer eszik napjában, 62 (7.7%) csak 
kétszer, 423 (52.6%) csak háromszor. Sokan kifőzés- 
ben vagy a népkonyhában étkeznek, sőt öten egyál- 
talában nem is esznek meleg ételt. Az 546 idegenben 
lakó diák közül élelemre naponta nem több, mint 
egy koronát költött 17.6%, nem több mint két koro- 
nát 65.2%. 

A diákság nyomorán az ösztöndíjak nem sokat 
segítenek. A 806 diák nagyobb fele van ösztöndíjra 
utalva, de ösztöndíjat csak 63 élvez. Tandíj elenge- 
désben már 31.5% részesült, de ezeknek is nagyok 
a könyv- és vizsgadíj kiadásaik. 32.9% adott ki 80 
K-nál többet az 1908-9 tanévben. És a 437 kereső 
diák közül 54.7% a vizsgadíjat is saját keresményé- 
ből kénytelen fedezni. A diákság jelentékeny részé- 
nek az eladósodottságán ezek után nincs mit csodál- 
nunk. Az is könnyen érthető, hogy a diákok több, 
mint 40%-a beteg, 28%-a ideges, 10.3%-a vérsze- 
gény, 7.7%-a nemi beteg és nagyobb része nem űz- 
het sportot. 

A nyomor meggátolja őket az iskolalátogatás- 
ban is. A 806 diák közül csak 59.2% jár el rendesen 
az előadásokra és 27.3% egyáltalában nem jár el. 

A diáknyomor gyökeres orvoslása csak mélyre- 
ható szociális reformok és átalakulások segélyével 
lesz lehetséges. Biztosítani kell a társadalmi emelke- 
dés lehetőségét a mezőgazdaság, ipar és kereskede- 
lem terén is, a nyugati államok mintájára. 

Vajda Mihály. 
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don változtassák meg, amint azt a munkáspárttól be- 
nyújtott javaslat követeli, hogy a szakszervezeteknek 
visszaadja azt a politikai szabadságot, amely birto- 
kukban volt az Osborne-ítélet előtt való negyven esz- 
tendőben. 

Érdekes volt az vita, a mely a f ö l d m u n k á -  
sok javaslata fölött folyt. Egyik javaslatukban kö- 
vetelik a földmunkások számára, akik Angliában át- 
lag 15 koronát keresnek, hogy ők is fölvétessenek 
azon szakmák jegyzékébe, amelyekben az izzasztó- 
rendszer dívik és részükre is állítsanak bérhivatalo- 
kat az 1909. évi törvény értelmében. Egy másik ja- 
vaslatban olyan törvényt követelnek, amely kimond- 
ja a mezőgazdasági területeknek kötelező művelését. 
Edwards és Huwett, a földmunkások előadói ismer- 
tették a földmunkások sanyarú helyzetét és kifejtet- 
ték, hogy az ipari munkásságnak érdeke, hogy a 
földmunkások szervezve legyenek. Mind a két javas- 
latot egyhangúlag elfogadták. 

Élénk vita fejlődött ki a b i z t o s í t ó t ö r -  
vény fölött. Az angol biztosítótörvény megengedi 
az életbiztosító társaságoknak és a szakszervezetek- 
nek, hogy pénztárakat létesíthessen. A nagyobb tár- 
saságok a munkáltatók segítségével kényszeritették a 
munkásokat, hogy az ő pénztáraikba lépjenek be, hogy 
a szakszervezetektől föntartott pénztáraktól elvonják 
őt. Ward földmunkás, parlamenti képviselő egy ja- 
vaslatot indokolt meg, amely követeli, hogy a parla- 
ment ebben az ügyben haladéktalanul indítson vizs- 
gálatot. A javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

A m i n i m á l i s  bér tárgyában ezt a javas- 
latot fogadta el a kongresszus: 

A kongresszus meghatalmazza a parlamenti bi- 
zottságot, tegyen lépéseket, hogy a fölnőtt munkások 
minimális bére törvényhozás utján 30 shillingben 
(35½   korona)  állapíttassák meg. 

Egy másik javaslatban a bányák, vasutak, csa- 
tornák, telkek és földbirtokok államosítását köve- 
telték. 

A s z i n d i k a l i z m u s  kérdése fölött a legér- 
dekesebb vita kerekedett a kongresszuson. Az idevo- 
natkozó javaslat, amelyet a parlamenti bizottság ter- 
jesztett elő, így szól: 

Ez a kongresszus újból kimondja, hogy a mun- 
kásosztály független politikai akcióját, mint a gaz- 
dasági harcoknak a termelt javak igazságosabb el- 
osztására való segédeszközét, támogatja és nagyobb 
részt követel a helyi és országos képviseletből. 

A szónokok egész sora ítélte el a szindikaliz- 
must és a javaslatot 1.693,000 szóval 48,000 szó elle- 
nében elfogadták. 

7-én a kongresszus befejezte tanácskozásait. El- 
fogadták a bérkocsisoknak azt az indítványát, amely 
kimondja, hogy a szervezett munkás tartózkodjék a 
szervezetlen munkással való együttdolgozástól. A 
m á j u s i  ü n n e p r e  vonatkozóan a következő ja- 
vaslatot fogadta el: 

Minthogy a munkások május elseji tüntetésé- 
nek az a célja, hogy a munka ügyét közösen mozdítsa 
elő minden országban, ahol munkásmozgalom van, 
fölkéri a kongresszus a munkásokat, hogy csatlakoz- 
zanak a többi országokban levő elvtársaikhoz és tün- 
tessenek a munka ünnepén a törvényes nyolcórás 
munkanap megvalósításáért és a világbéke föntartá- 
sáért a munkásosztály érdekében. Május elsején lete- 
szik a szerszámot mindenütt, ahol ezt a munkásosz- 
tály érdekeinek a megsértése nélkül megtehetik. A 
kongresszus megbízza a parlamenti bizottságot, hogy 
ezt a határozatot hajtsa végre. 

A „Prudential” biztosító társaság ügynökei 
szövetségének indítványára kimondta a kongresszus, 
hogy az életbiztosítás államosítását követeli. 

Ezután újra megválasztották a parlamenti bi- 
zottság tagjait. A parlamenti bizottság elnöke Davis 
(rézmunkás) lett, aki a legközelebbi Manchesterben 
tartandó kongresszus elnöke lesz. 

Ez a szakszervezeti kongresszus – amint az 
A r b e i t e r  Z e i t u n g  megjegyzi, – intelligencia 
dolgában felülmúl minden eddigi angol szakszerve- 
zeti kongresszust. Jellemző, hogy a szónokok közül 
– egyetlen egy kivételével – mindegyik betartotta 
a kiszabott 5 percnyi időt. Azok a nagy debattok, 
amelyek a szárazföldi kongresszusokat jellemzik – 
a szigetországban ismeretlenek. Elvi szempontból a 
legjelentősebb, hogy egyetlen-egy kiküldött sem fog- 
lalt állást a p a r l a m e n t i  a k c i ó  ellen, s még 
azok sem, akik a szakszervezeteknek a párttól való 
függetlenségét hansulyozták. 

Az állami alkalmazottakról. 
(W.) Nálunk Magyarországon, ahol sok min- 

den fejtetőre van állítva, ahol úgy erkölcsi, mint gaz- 
dasági szempontból nézve, a legnagyobb összevisszás- 
ság észlelhető, a társadalom igazi páriáit a hivatalno- 
kok és azok képezik, akik a munkaadók által előre 
évtizedekre kiható fix fizetés ellenében tartoznak mun- 
kát teljesíteni anélkül, hogy módjukban vagy szabad- 
ságukban állana munkájuk árát felemelni, avagy az 
árak megszabásához csak hozzá is szólani. 

Az emberek lázas tülekedésében az a puritán er- 
kölcsökön nyugvó, szerény igényű és jövedelmével be- 
érő középosztály, amelyhez valaha a hivatalnokok is 
tartoztak, régen kihalt, Ha a mai társadalom megél- 
hetési viszonyait szemléljük, mindenütt csak a két 
szélsőségre akadunk: fölösleg és hiány. 

Most nem akarunk azokkal foglalkozni, akik fö- 
löslegben dúskálnak; azt sem akarjuk kutatni, milyen 
módon, milyen eszközökkel, minő munkával – ha 
ugyan munkával – érdemelték ki azok a bőségszaru 
kegyét; de beszélni akarunk azokról, akiknél minden- 
kor és mindenben hiány mutatkozik és akik csak egy- 
ben bővelkednek – gondban. Anyagi és családi gon- 
dokban. 

Az állami alkalmazottak az egész vonalon, kezdve 
a curiai bírónál vagy miniszteri tanácsosnál lefelé a 
sürgönykihordóig, mind a hányan vannak, elégedet- 
lenek, de főként a tisztviselők, akik csak óriási küzde- 
lemmel és egy a csodálatos művészetig fokozott komé- 
diával képesek egy a testületi szellemtől megkívánt 
látszatot fentartani; ugyanis azt a látszatot, amely az 
úgynevezett „úriosztályhoz” való tartozandóságnak 
demonstrálásához megkívántatik és amely a „proletár- 
tól” való szigorú megkülönböztetéshez szükségeltetik. 
Urak nem lehetnek proletárok, vagy legalább nem sza- 
bad beismerniük, hogy azok. Valójában pedig sokkal 
rosszabbul vannak minden tekintetben, mint bármely 
ipari munkás. Hiszen még a lelkük is békóba van 
kötve. Meg vannak fosztva szabad akaratuktól, sza- 
bad gondolkodástól és szabad mozgásuktól – tehát 
egyéniségüktől – úgy hogy tulajdonképpen csak esz- 
köz számba vagy leltár számba jöhetnek. Mennyivel 
fölöttük áll a szociális alapon öntudatra nevelt mun- 
kásság, melyet az „urak” oly meggondolatlanul leki- 
csinyelni szeretnek, anélkül, hogy eszükbe jutna mi- 
szerint mindenki, aki kénytelen másnak dolgozni és 
másnak előnyére és javára lesz kihasználva, nem más 
mint – proletár. 
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Az állami alkalmazottak most ezer aggodalom 
között várják az új nyugdíjtörvényt, amelytől azonban 
a mai szociálpolitikai irányzat mellett sok jót nem re- 
mélhetnek, legalább az eddigi auspíciumok nem en- 
gednek arra következtetni, hogy ez a kérdés modern 
szellemben nyerjen megoldást. Hiszen az illetmény- 
rendszer maga is egy elavult káosz, melyet már réges- 
régen fel kellett volna borítani, mivel a mostani életvi- 
szonyokkal semmiféle összhangban nem áll. Egy hat- 
van vagy hány évvel ezelőtt készült ködmön, amelyet 
csak a legkülönfélébb foltozás tart össze. Szinte érthe- 
tetlen, hogy egy több mint félszázad előtt összetákolt 
illetménytáblázat még ma is a díjazás alapjául szol- 
gáljon és még érthetetlenebb, hogy ez megtörténhetik 
magánál az államnál, amelytől első sorban elvárható, 
hogy a kulturális és szociális téren szükségesnek mu- 
tatkozó reformok megvalósításánál mindenkor elől- 
járjon. Nagy hiba, ha az állam ebbeli kötelességét 
csak ímmel-ámmal teljesíti; szociális kérdések megol- 
dásánál mindig hátul ballag, avagy ezekre egyáltalán 
súlyt nem fektet. Ha azonban az ósdi állapotok miatt 
hibáztatni lehet az államhatalmat, úgyis mint olyant, 
úgyis· mint munkaadót, hibáztatni kell nagy részben 
az állami alkalmazottakat is. 

Mikor néhány évvel ezelőtt a lakbér és élelmi- 
szer uzsora annyira ránehezedett a fix javadalmazás- 
sal bíró emberekre, hogy minden kultúrigényről való 
lemondás, sőt sokaknál a legszükségesebb dolgok nél- 
külözése tette csak lehetővé a megélhetést, az elvisel- 
hetlen helyzet javítása céljából megmozdultak az ál- 
lami alkalmazottak is. Gyűléseztek, értekezleteket tar- 
tottak és meghányták-vetették szomorú sorsukat. 
Végre megállapodtak abban, hogy drágasági és családi 
pótlékot fognak kérni. Hogy miért éppen pótlékokat, 
azt csak ők tudják. Talán szerények akartak lenni, 
morzsákkal is be akarták érni, és ezzel elhibázták az 
egész akciót. Keveset kértek és még kevesebbet kaptak. 
Már a kiindulási pontot is elvétették az állami 
alkalmazottak különféle szervei, amidőn azt a kis 
energiát, amelyet belőlük a megélhetési viszonyok tür- 
hetetlensége kiváltott, holmi pótlékok elnyerésére for- 
dították, holott azt első sorban egy modern és a kor 
igényeinek megfelelő illetményrendszer kivívására kel- 
lett volna fordítani. Oda kellett volna törekedni, hogy 
mindennek előtte a fizetések és lakbérek méltányosan 
és megfelelően felemeltessenek. Ha nem volna olyan 
szomorú, valóban kacagni kellene azon, hogy ma is 
fennáll még az az illetménytáblazat. mely szerint, hi- 
vatalnokok részére 500 forintban, szolgák részére pe- 
dig 300 forintban van megállapítva a kezdőfizetés vagy 
létminimum. 

Csakis· az öntudat hiányában keresendő, hogy az 
állami alkalmazottak ezen emberöltő előtt megállapí- 
tott fizetéseket annyira szentnek és megmásíthatlan- 
nak tartják, hogy midőn körülöttük minden egy alapos 
átváltozáson ment keresztül, amidőn a kultúrszükség- 
letek szaporodásával azok megszerzési költségei 
aránytalanul növekedtek, nem gondolnak arra, hogy 
az ő munkájukat is másképpen kell honorálni, mint 
ezelőtt ötven esztendővel és nem követelik illetményeik- 
nek oly mértékű szabályozásai, hogy nekik egy leg- 
alább félig-meddig tűrhető emberséges élet biztosít- 
tassék. 

Mozgalmuk el volt hibázva~és mindaddig helytelen 
irányban mozog, amíg a fizetések szabályozását nem 
helyezik homloktérbe. Akkor jártak volna el helyesen, 
ha első sorban ez utóbbit szorgalmazták volna és 
ennek kivívásáért egyértelműen és  kitartóan  küzdöt- 
 

tek volna, nem pedig pótlékok után kergetőzni és erre 
időt és erőt fecsérelni. 

Látják most mit kaptak. Megkapták az úgyneve- 
zett „családi pótlékot”, amelyhez mellékesen megje- 
gyezve úgy aethikai, mint szociológiai szempontból 
sok szó férne. Ez a pótlék abból áll, hogy a hivatalnok 
1 gyermekkel évi 200 koronát, 2-3 gyermekkel évi 
400 koronát, 3-nál több gyermekkel évi G00 koronát; 
a többi alkalmazottak pedig hasonló arányban a gyer- 
mekek számához 100, 200 és 300 koronát kapnak ne- 
gyedévi részletekben. Ez a családi pótlék, mely az ál- 
lamháztartást évenkint 27½ millióval terheli, törvény- 
hozásiig van biztosítva és így állandó. 

Nem akarjuk ezen pótlékot most erkölcsi, szo- 
ciális vagy méltányossági tekintetből bírálat tárgyává 
tenni, de meg kell állapítani, hogy ez nem megoldása 
azon fontos kérdésnek, amely az állami alkalmazottak 
anyagi helyzetének szanálása körül sürgős és alapos 
reformot tesz kívánatossá. Meg kell még jegyezni, hogy 
a megszavazott 27½ millió korona kiadással és még 
néhány millió hozzáadásával az összes alkalmazottak 
illetményeit lehetett volna szabályozni és így első sor- 
ban el lehetett volna kerülni azt, hogy állami alkalma- 
zottak javadalmazásai tömkelegében egy újabb út- 
vesztő nyittassék. másodsorban pedig, hogy az alkal- 
mazottak nem családi állapot szerint honoráltassanak, 
hanem mindenki a munkája szerint. 

A skandináv munkáskongresszus. Szeptember 1-én 
ült össze a 8. skandináv kongresszus, amelyen a svéd, a 
norvég és a dán szakszervezetek kiküldöttei vettek részt. 
A kongresszus nagy sportünnepélylyel kezdődött a Stadion- 
ban. 

A kongresszust Lindquist (Stockholm) nyitotta meg. 
Szavait főképpen Jensenhez intézte, aki 26 év előtt az 
első kongresszuson elnökölt, és akinek köszönhető, hogy a 
svéd szakszervezetek a liberális mozgalomtól elszakadtak. 

A m á s o d i k  n a p o n  Palmstiernes tartott elő- 
adást: A d r á g a s á g  okát az a r a n y  ter m élés 
s z a p o r o d á s á b a n  és a t r ö s z t ö k b e n  t a l á l j a .  
Az előbbi miatt csökken az arany értéke, a másik kapi- 
talisztikus feudáluralomhoz vezet, a fogyasztók legkimé- 
letlenebb kizsákmányolására. Magában Svédországban van 
ezidőszerint kétszáz tröszt, amelyek közül a cukor-tröszt 
monopolizálja az egész svéd piacot és a cukorárakat még 
a világpiaci árakon – hozzávéve a vámot is – fölül 
tudja tartani. A befizetett tőke 39 millió korona, amely 
135 millióra emelkedett; az utóbbi összeg a tröszt rész- 
vényeseinek hét százalékot jövedelmez. A trösztképzés szo- 
ciális veszedelme ellen cselekedni kell. A cél az kell hogy 
legyen, hogy a termelést visszavezessék a tulajdonképeni 
céljára: a fogyasztásra. Az előadó a következő eszközöket 
ajánlja: a fogyasztók szövetkezeti szervezkedését, erős, 
egységes munkásszervezeteket, a vámtörvény megszünteté- 
sét ott. ahol a tröszt monopolizált, állami ellenőrzést és 
a trösztöknek kivételképpen való megadóztatását, állami 
árszabályozást ott, ahol az árképződés nem normális. Az 
előadást nem követte vita. 

A szövetkezeti kérdésről Juhi (Norvégország) tett 
jelentést. A fogyasztók szervezését ajánlja és a szervezett 
fogyasztás alapján a saját termelésre való átmenetet. A 
javaslatot elfogadták. 

A h a r m a d i k  n a p o n  javaslatokat fogadtak el 
amelyek kimondják a skandináv nemzetek együttműködé- 
sét, különösen a szociális törvényhozás terén. A közös 
skandináv folyóirat megvalósítását a három ország párt- 
vezetőségére bízták. A lakáskérdés ügyében egy javasla- 
tot fogadtak el, amely községi és állami beavatkozást 
követel. Ajánlja továbbá építőszövetkezetek létesítését. Az 
ipari munkásnők azt javasolták, hogy az otthoni munkát 
törvényes  utón  szüntessék  meg. 

A szakszervezet és a párt együttműködésére vonat- 
kozó  határozat  zárta be   az  érdemleges  tanácskozást. 
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Nagyszerű dokumentum az a jelentés, melyet 
Országos Közművelődési Tanács adott ki a múlt 
működéséről. Hogy micsoda intenzív társadalmi 
munkát folytat ez az alig néhány éves egyesületünk, 
azt csodálkozással olvassuk a hatalmas jelentésből, 
elvet az egyesület alelnöke: dr. Árkay Kálmán 
szerkesztett. És mindezt olyan csendben és feltű- 
nés nélkül, hogy sok úgynevezett művelt embernek 
ég az egyesület létezéséről sincs tudomása. Három 
ányban, azaz hogy főleg három irányban dolgozik 
az Egyesület: a felnőtt analfabéták oktatásával, nép- 
szerű felolvasások rendezésével és a Vasárnapi Könyv 
iadásával. 

Mély éleslátással világit be az analfabéta tanfo- 
ramról szóló jelentés a paraszt psychologiájába. El 
em mulaszthatjuk, hogy egy részletét ne idézzük: 

„Néhol 3-4 kilométernyi utat kellett sötét, sáros 
teákon   megtenniök    az    iskoláig.    Petróleumlámpa 
mje mellett folyt a tanítás. A legtöbb   helyen   ez   a 
munka egy apostol lelkesedését kívánta meg a tanitó- 
51. Az analfabéták oktatása nemcsak pedagógiai  is- 
lereteket,    tanításbeli    készséget   kíván   a   tanítótól, 
tegkivánja azt is, hogy tudjon a   nép   nyelvén   be- 
zélni, ismerje azt alaposan, le tudja küzdeni a tanu- 
ás iránt mutatkozó álszemérmüket és főképen, bogy 
Blkesiteni tudja felnőtt tanítványait  s   képes   legyen 
igyütt tartani  a  jelentkezőket.  Ez  az  utóbbi   feladat 
alán valamennyi között a legnehezebb. Hiszen a ta- 
tasztalat mutatja, milyen könnyen kimaradnak a fel- 
lőttek  a  tanfolyamokról.   A   legtöbb    türelmét  veszti 
vagy nem látja elég hamar eredményét tanulásának s 
a következő órára már nem megy el.    Volt   tanfolya- 
nunk, amely felére apadt le azért, mert egyszer a tan- 
folyamra menő hallgatóknak  azt  kiáltotta oda valaki 
az utcán: „Aztán jól viselkedjenek kendtek,   mert   a, 
rektor a sarokba állítja azt, aki megharagítja!” 

Tehát egy egészen ártatlan csúfolódás elég volt 
ihhoz, hogy a hallgatók felét a tanulástól elriaszsza. 
A felnőtt analfabéták közül három év alatt 
27.089 tanult meg írni, olvasni és· számolni. (Az 1911/2. 
évi tanfolyamon 9265 tanuló vett részt. Ezek közül volt 
1, aki a 70. életévét meghaladta; 1368, aki a harmin- 
con; 982, aki a negyvenen; 634, aki az ötvenen és 399 
tanuló, aki a hatvanadik évén járt tul. 

Jelentőségében talán nem kisebb a Vasárnapi 
Könyv megteremtése, mely 3 filléres illusztrált füze- 
tekben terjeszti a természettudományi, szociológiai, 
gazdasági, jogi stb. ismereteket. Pompásabban szer- 
kesztett népies képes lap talán az egész világon sincs. 
A szervezés és részben a szerkesztés munkáját Apor 
Dezső és Nagy Béla végezték és hogy milyen ered- 
ménynyel, mutatja, hogy ma majdnem 200.000 pél- 
dányban nyomtatják (és legalább háromszor kétszáz- 
ezren olvassák), tehát olyan példányszámban, ami- 
lyenben egyetlen magyar lapot sem. 

És mindennek a produktív munkának izzó lelke 
maga az egyesület alelnöke, dr. Árkay Kálmán, akit 
nem jellemezhetünk jobban, mintha idézzük az egye- 
sület elnökének Széli Kálmánnak szavait: 

„Ő az, aki teljés odaadással, minden fizikai és 
időbeli akadályt leküzdve, szellemi tevékenységének és 
energiájának minden erejével szolgálja azokat az ér- 
dekeket, amelyeket mi képviselünk. Annak a munká- 
nak, amely bennünket a praktikus életbe bevisz, 
99 százalékát ő teljesíti, amiért nem szűnök meg neki 
hálásnak lenni s nem mulaszthatom el, hogy ezért 
mindnyájunk nevében mélységes köszönetünket ki ne 
fejezzem.” 

Hanem azért a másfélszáz oldalra terjedő jelen- 
 

tésnek a legizgatóbb része a felnőtt analfabéták taní- 
tóinak mintegy 500 községből beérkező jelentése. A 
kinematográf sebességével és pontosságával lesik el a 
tanulók jellemvonásait. Aki a magyar nép psycholo- 
giáját igazán ismerni akarja, annak ezt az ötszáz je- 
lentést olvasnia kell. És mivel úgy tudjuk, hogy a chi- 
cagói egyetem a Rockefeller-féle alapítványból ez idő 
szerint paraszpsychologiai felvételeket készíttet az 
egész világon és nálunk is, a paraszpsychologia tanul- 
mányozóinak figyelmébe ajánljuk az Országos Köz- 
művelődési Tanács· évi jelentését. 

Az alkoholfogyasztás Franciaországban    meg- 
döbbentő arányokban emelkedik. A fogyasztás volt: 
 

év hektoliter fejenként
1907 1,289.408 3.31 liter
1908 1,339.578 3.44     „
1909 1,342.006 3.46     „
1910 1,399.034 3.59     „
1911 1,574.018 4.06     „

Ehhez járul, hogy a legkárosabb alkoholfajtá- 
nak az absynthnek fogyasztása is igen nagy mérvben 
emelkedett. 

A kollektív munkaszerződésről írt és lapunkban meg- 
jelent tanulmányát dr. Szirtes Artúr külön lenyomatban 
is kiadta. A kollektív szerződések irodalma még hiányzik 
nálunk, és dr. Szirtes tanulmányát bátran úttörőnek 
mondhatjuk a magyar szociáljogi irodalomban. Szerzőt, 
aki a legtalentumosabb jogászaink egyike, nemcsak jogi, 
hanem szociológiai és közgazdasági ismeretei is kiválóan 
alkalmassá teszik a magyar szociális jog megteremtésére. 
A „Szociális jog elmélete” c. sajtó alatt lévő művére már 
most  felhívjuk  olvasóink  figyelmét. 

A német szociáldemokrata párt   16-án   kezdte 
meg ez évi kongresszusait Chemnitzben. A kongresszus 
ismertetésére visszatérünk. A pártvezetőség jelentése 
szerint a pártszervezetnek 397 választókerületi szerve- 
zetből 4827 helyi egyletben 970.112 tagjuk volt: ezek 
között 130.371 nő. A tagok száma 1911-ben 836.562 
volt. Az emelkedés tehát 133.550. A nőmozgalom erő- 
sen fejlődött, mert a nők úgy a porosz választójogért 
folytatott küzdelemben, mint a drágaság ellen folyta- 
tott harcban tevékenyen részt vettek. A nők központi 
irodája 66 agitációs körútra és 200 gyűlésre küldött 
a központból szónoknőt. A pártszervezetekben a nők 
száma 1911 óta 107.693-ról 130.371-re emelkedett, A 
nők külön lapja, a Gleichheit, 107.000 példányban je- 
lenik meg. Hatalmas fejlődést mutat az ifjúmunkások 
mozgalma. Az úgynevezett ifjúmunkás választmányok 
574 községben működnek. 

Minimális bérek a ruházati iparban Angliában. 
Az e célra létesített bérhivatal minimális béreket ál- 
lapított meg a ruházati iparban foglalkozó munkások 
számára. Ε szerint a férfi- és fiúruhákat készítő 
gyári-, műhely- és otthonmunkások minimális óra- 
bére 6 d (penny) lesz (60 fillér). Tanulók részére a 
minimális hetibér 15 életévig 4 sh 2 d, 15-16-ig 6 sh 
3 d, 16-17-ig 8 sh 4 d, 17-18-ig 11 sh 6 d, 18-19-ig 
14 sh 7 d, 19-20-ig 17 sh 8 d, 20-21-ig 19 sh 10 d, 
21-22-ig 21 sh 11 d. A munkahét 50 munkaórát je- 
lent, hosszabb vagy rövidebb munkaidő esetében 
a minimális bér aránylagos emelésének vagy leszállí- 
tásának van helye. A munkásnők minimális bére 3¼ 
d (32.5 fillér). 

Új bánytörvény lépett életbe Angliában ez évi 
július első napján. Az új törvény a régi állapotokon 
sok lényeges változtatást eszközölt. így a többek kö- 
zött, hogy a munkások saját költségükön két bánya- 
munkást  vagy  volt bányamunkást  állíthatnak   fel- 
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ügyelőszervül és ezeknek jogukban áll legalább egy- 
szer egy hónapban a tulajdonos vagy hivatalnoka kí- 
séretében a bányát és a hozzátartozó berendezéseket 
inspiciálni, baleset esetében pedig a színhelyet meg- 
tekinteni és egy ügyvéd kíséretében a sérült munká- 
sokat felkeresni. A tulajdonosnak és alkalmazottai- 
nak kötelessége őket e működéseikben minden tekin- 
tetben támogatni. – A munkások kétharmad többsé- 
gének kívánságára minden bányaüzemben köteles a 
tulajdonos fürdő alkalmatosságot berendezni, ha a 
munkások a fentartás költségének a felét, (beleértve 
a beruházott tőke legfölebb 5% kamatait) viselni 
hajlandók és ha ezek a költségek nem rúgnak fejen- 
ként és hetenként többre mint 3 d (30 fillér). Ebből 
heti 3/2 d (15 fillér) levonható a munkás béréből. 14 
éven aluli fiuk (azelőtt 13), a nők pedig egyáltalában 
el vannak tiltva a föld alatti munkától. Ugyanezeket 
nehéz terhek tolására, emelésére vagy vitelére sem 
szabad alkalmazni. A bérek a munkásság többségé- 
nek a kívánatára hetenkint fizetendők. 

A papok és az alkohol. A pálinkában úszó Orosz- 
ország egyik legnagyobb papi méltósága a moszkvai 
hercegérsek kongresszusra hívta össze papjait annak 
a megállapítására, hogy mit tegyen a klérus az al- 
koholizmus ellen. A kongresszus három napig ta- 
nácskozott és nem szűkölködött világraszóló derült- 
séget kelteni hivatott részletekben. Sok szónok az' 
átkozott felvilágosodást okolta az egész alkoholiz- 
musért és templombajárási kényszert meg hasonló 
egyebeket ajánlott orvosszerül. A másik, és pedig 
Tichomirow a moszkvai egyetem volt rektora, egy- 
szerűen kijelentette, hogy az alkohol pusztításai el- 
enyésző csekélységek Häckel tanításaihoz képest, 
minek folytán evvel volna érdemes foglalkozni, nem 
pedig az alkoholizmussal. Mindezeknél sokkal in- 
kább a tárgynál maradt Menschikof, aki azonban a 
kongresszuson kívül, a Nowoje Wremja-ban szólott 
hozzá az ügyhöz és azt tanácsolta, hogy mindenek- 
előtt a nagy tiszteletű klérus kezdje el a dolgot önma- 
gán, minekutánna háromnegyed része megrögzött 
iszákos. A kongresszus maga végezetül arra a megál- 
lapodásra jutott, hogy majd megkeresi a kormányt, 
tiltsa az alkoholárusítást – a vonatoknál. 

Ipari mérgezések bejelentésének kötelezettségét 
hagyja meg egyik utóbbi rendeletében a porosz ke- 
reskedelemügyi miniszter. Az utasítás szerint az 
iparfelügyelők kötelesek érintkezésbe lépni a beteg- 
segélyző pénztárakkal, amelyek viszont a tagjaiknál 
előforduló minden ólom-, foszfor-, arzén- és higany- 
mérgezésre gyanús esetet az iparfelügyelőnél beje- 
lenteni kötelesek. Az iparfelügyelő azután az esetet 
kutatás tárgyává teszi és amint a megismétlődés el- 
len a kellő intézkedéseket megteszi úgy egyszersmint 
a járásorvosnak is jelentést tesz, aki orvosi szempont- 
ból veszi vizsgálat alá az esetet. A miniszteri rende- 
let szerint az intézkedés legfőbb célja az anyaggyűj- 
tés az ipari mérgezések tárgyában, ami viszont a 
munkásbiztosítás kiterjesztésének az ügyét akarja 
szolgálni. 

A vevőerkölcsök szociális jelentősége. Ε tárgy- 
ról irott munkálatra a német szabadkőművesek szö- 
vetsége 3000 márka pályadíjat tűzött ki. A pályázat 
lejárati ideje 1914 június 1. és akik az ügy iránt ér- 
deklődnek, azoknak Hauptmann a. D. Clausen (Jena, 
Johann-Friedrichstrasse 1.) szolgál felvilágosítással. 
A pályázati felhívás már maga is fontos útbaigazí- 
tásokat tartalmaz. Nem csupán a kérdés fontosságát 
fejti ki, hanem a pályamunka kidolgozása tekinteté- 
 

ben is ad utasításokat. Körülbelül úgy kontemplálná 
a dolgot, hogy első sorban kifejtetnék a vásárlás mi- 
kéntjének nagy szerepe a népek gazdasági életében 
(olcsóság hajszolása, túlságos alku, silány minőségű 
áru stb. és mindezek antiszociális volta). Azután mó- 
dozatok keresése, amelyek szerint a közönség megfe- 
lelő viselkedésre volna nevelhető. Ezt az egész ügyet 
sokkal nagyobb horderejűnek tartjuk, semhogy ele- 
gendőnek vélnénk a hir egyszerű regisztrálását. Leg- 
közelebb még vissza fogunk rá térni, de már most is 
figyelmébe ajánljuk olvasóinknak nem csupán a kér- 
dést magát, hanem a pályázatot is. 

Védelem a „jó tanácsok házasulandók részére” 
ellen. Düsseldorfban hivatalosan eltiltották az anya- 
könyvvezetőknek, hogy a születéseket és házasságkö- 
téseket a lapokban közzétegyék. Szolgált pedig e tila- 
lomra alapul az a körülmény, hogy mindenki, akinek 
gyermeke született, vagy házasságra lépett, rögtön 
a hírlapi közzététel után a jó tanácsoknak egész ára- 
datát kapta valami ilyen célú szövetségtől, hogy mi- 
képen kerülheti el a gyermekáldást és egyszersmint 
magasztaló írásokat is a gyermektelenség nagy elő- 
nyeiről. Ezt a közzétételi tilalmat a porosz kormány 
most általánosítani akarja egész Poroszország terü- 
letére, ami arra enged következtetni, hogy a sterilitás 
bajnokai nagy sikerrel dolgozhatnak Poroszor- 
szágban. 

A munkások jövedelmének hovafordításáról hi- 
vatalos felvételeket csináltak már néhány országban. 
A „Sociale Praxis” egyik utóbbi számában közli a 
dán statisztikai hivatal jelentését ilyen kutatás ered- 
ményéről, amelynek 76 család megfigyelése szolgált 
alapul. Ezeknek a háztartása a következőkép alakult: 

 
A németországi és belgiumi hasonló felvételek- 

kel való összehasonlítás Dánia előnyére üt ki, mert 
úgy a táplálkozásra, mint a lakásra az ugyanolyan 
jövedelmű német és belga munkásoknak többet kell 
költeniük és így kevesebb marad u. n. „szabad jöve- 
delemképen az elsőrendű szükségleteken túlmenő 
igények kielégítésére. 

A német közegészségügyi egyesület ezidei nagy- 
gyűlését Breslauban tartotta. A tárgysorozat legki- 
magaslóbb pontjai voltak az élelmiszerhamisításról, 
a halottégetésről és a szúnyogcsapásról szóló előadá- 
sok. Az élelmiszertömegmérgezésekről Mayer dr. 
müncheni orvosakadémiai docens adott elő és egye- 
nesen kétségbeejtő részletezését adta az élelmiszerha- 
misítások hosszú sorozatának és azoknak a mérgezé- 
seknek, amelyek a tápszerek által hamisítás nélkül is 
lehetségesek. így a többek között előadta, hogy egy 
grammnyi már nem egészen friss, de még nem rom- 
lott kolbászban 16 millió baktériumot talált. Határo- 
zottan megkövetelendőnek tartja, hogy az olyan kol- 
bászáru, amely nem füstölésre van szánva, perga- 
mentpapirosba töltessék, mert az állati bélen gyak- 
ran még a leggondosabb tisztítás után is maradnak 
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bélsárrészecskék, amelyek azután a baktériumok me- 
legágyai. Rengeteg sok betegséget idéznek elő a szük- 
ségvágatások is, amikor már nem egészen egészséges 
állatot éppen a betegsége miatt ölnek le. Előadó sze- 
rint 12 és fél millió kilogramm húst semmisítenek meg 
egészségügyi okokból évente Németországban, ami 
elkerülhető volna és a beteg húsnak a felügyelet ki- 
játszásával való forgalomba hozatalát is fölöslegessé 
tenné a kellő mennyiségű sterilizálókészülék berende- 
zése. Ajánlatos volna élelmiszerszakiskola létesítése 
is, amelyet mindenkinek el kellene végeznie, aki élel- 
miszerrel óhajt kereskedni. – A kötelező halottégetés 
kérdésében nem lehet már újat mondani, de a meg- 
oldás sürgetése aktuálisabb, mint valaha, mert a vi- 
lág nem közeledni látszik ehhez az ideálhoz, hanem 
távolodni tőle. – A szúnyogcsapás leküzdésére Dr. 
Bruno Heymann berlini tanár e célra létesítendő 
szervezetet hozott javaslatba, amely állana községi 
hivatalnokokból, államilag vizsgázott desinfekto- 
rokból, tűzoltókból, parkfelügyelőkből stb. akiknek 
jól részletezett tervüknek kell lennie és akik kölcsö- 
nös együttműködésükbe belevonnák a közönséget is. 
Hosszas, tervszerű és következetes munkával idővel 
teljesen meg lehetne szabadulni ettől a csapástól. 

A női munka elterjedéséről és a nők szervezhe- 
tőségéről Németországban érdekes adatokat közöl a 
Correspondenzblatt der Generalkommission legutóbbi 
száma. A nők érdekében meghonosított szociálpolitikai 
intézkedésekről a német feministák azt hirdették, hogy 
ezek meg fogják gátolni a nők kereső munkájának az 
elterjedését, esetleg a már foglalkoztatott nőket is meg- 
fogják fosztani keresetüktől. Ez a föltevés nemcsak 
hogy nem bizonyult igaznak, hanem az ellenkezője kö- 
vetkezett be: a szociálpolitikai intézkedésekkel „korlá- 
tozott” női munka sokkal fokozottabb módon hódított 
tért, mint a szabad kizsákmányolásnak átengedett férfi- 
munka. A kereső nők száma a mezőgazdaságban 1895- 
től 1907-ig 1,845.832-vel, azaz 67.04 százalékkal emel- 
kedett, míg a férfikeresők száma ugyanezen idő alatt 
255.267-el, azaz 4.61 százalékkal apadt; az iparban, 
beleértve a bányászatot is, foglalkoztatott nők száma 
ugyanezen idő alatt 582.806-al, azaz 38.32 százalékkal 
emelkedett, szemben a férfiak 35.39 százalékos emelke- 
désével. A kereskedelemben és a közlekedésben foglal- 
koztatott nők száma 1895-től 1907-ig 351.765-el, azaz 
60.69 százalékkal, mig az ezen kategóriához tartozó 
foglalkoztatott férfiak száma 40 százalékkal emelkedett. 
Ezek a számok magukban, foglalják az összes kereső- 
ket, tehát az önállókat, művezetőket, direktorokat és a 
szigorúan vett munkásokat is. Ha azonban az utóbbia- 
kat tekintjük csak, úgy a női munka elterjedése még 
kedvezőbb képet mutat. A munkásnők száma az egyes 
foglalkozási ágakban a következőképen emelkedett: a 
mezőgazdaságban 78 százalékkal, az iparban és bányá- 
szatban 57 százalékkal, a kereskedelemben 65 százalék- 
kal. A szervezhetőséget illetőleg csak a tényleges mun- 
kásnőket és ezek közül is főleg csak azokat lehet tekin- 
tetbe venni, akik nem laknak a mesterek házában, 
azaz, akik szabadon mozoghatnak. Ezeknek a száma 
1907-ben az iparban és bányászatban 1,562.698-ra, a 
kereskedelemben és közlekedésben 605.043-ra rúgott. 
Az egész német kereseti munkának %-át nők végzik. A 
női munka legnagyobb mérvű növekedését a biztosítási 
ipar mutatja: itt 388 százalék a női foglalkoztatottak 
emelkedése, utána a gépipar következik 232 százalék- 
kal, legkisebb az emelkedés a; művészi iparban ; 1.2*4 
százalék. 

A   gyermek  és   ifjúsági   védelem. (Enciklopä- 
disches Handbuch des Kindes u. Jugendschutzes) en- 
 

ciklopédikus kézikönyve jelent meg Leipzigben, W. 
Engelmann kiadásában. A szerkesztést számos ki- 
váló szakember közreműködésével Dr. Th. Heller, a 
bécsi gyógypedagógiai intézet igazgatója, Dr. Fr. 
Schiller, breszlaui községi tanácsnok és dr. M. Taube 
igazságügyi tanácsos végezték. Minthogy a gyermek 
és ifjúmunkás védelem egyre nagyobb teret foglal 
el a modern kultúrmunkában, ennélfogva már régen 
szükség van oly műre, mely e dologba vágó összes 
kérdésekről rövid, de azért pontos és megbízható föl- 
világosítást nyújtana. Ezt az űrt iparkodik betölteni 
az előttünk fekvő munka is, mely dacára, hogy az 
első ilynemű munka e téren, mégis nagy mértékben 
ki tudja elégíteni a hozzáfűződő igényeket. Nagyon 
értékes tanulmányokat találunk benne a foglalkozás 
megválasztásári, a gyermekzüllés megakadályozá- 
sáról, a koedukációról, a gyermekmunka különböző 
fajairól, a lakások befolyásáról az ifjúmunkásokra 
és gyermekekre. A mű behatóan ismerteti a gyer- 
mekvédelmi törekvéseket valamennyi modern kul- 
turállamban. Különösen kiemelendő, hogy minden 
fejezet után gazdag irodalmi útmutató következik, 
amelynek nagy hasznát vehetik mindazok, akik e 
kérdéseket külön tanulmányozás tárgyává akarják 
tenni. A mű lexikon formában jelent meg és 30 már- 
kába kerül. 

A szociális jóléti   törekvések   okait   érdekesen 
csoportosítja John K. Towles az „American Federa- 
tionist” utolsó számában. Szerinte a szociális, jóléti tö- 
rekvések okai: 1. az egyház ébredező érdeklődése a 
földi élet javítása iránt (!); 2. a szabad szellemben és 
az életre való új közoktatás; 3. a rövidebb munkana- 
pok, melyek folytán a munkás embernek módjában áll 
munkaidejének letelte és lefekvése között a maga életé- 
nek javítása fölött néhány órai pihenési idejében elmél- 
kedni; 4. a darwinizmus nyomán támadt természettu- 
dományi világfelfogás, mely szerint a természet és 
benne az ember örökké fejlődik és e fejlődésben élete 
tökéletesíthető; 5. a kereskedő, iparos, gyáros jobb belá- 
tása, mely szerint a jólakott és friss energiájú mun- 
kás, ha rövidebb idő alatt is, jobb munkát végez, mint 
az elcsigázott munkás 12-14 óra alatt; 6. a modern 
városi polgár mind jobban kifejlődő társadalmi fele- 
lősségérzetének öntudata, mely a modern városi poli- 
tika egyik legnagyobb jelentőségű eredménye. 

Dynamittal való szántás Délafrikában. Fokvá- 
rosi főkonzulátusunk a következőket jelenti: Amíg a 
haladni kívánó farmerek a szárazszántást figyelem- 
mel kísérik, addig újabban szakemberek a dynamit- 
tal való szántásra irányítják figyelmüket. Ez az eljá- 
rás az amerikai Egyesült-Államokban jó eredmé- 
nyekkel járt. A dynamittal való szántást oly vidéke- 
ken, a hol a talaj tartós szárazság folytán teljesen 
megkeményedik és ennek folytán csak nehezen ned- 
vesedik át, különösen alkalmasnak mutatkozik. A 
dynamittal való szántás abból áll, hogy a szántóföl- 
dön – bizonyos távolságokban – lyukakat fúrnak 
és azokat dynamittal megtöltik. Ezután felrobbant- 
ják, minek következtében a talaj jelentékeny mélysé- 
gig meglazul, vagyis szakadékok és csatornák kép- 
ződnek, a melyek az esővizeknek vagy az öntözés ál- 
tal oda juttatott víznek felvételét megkönnyítik és te- 
kintettel a szakadékok mélységére, a talaj nedvessé- 
gét tartóssá is teszik. Délafrika a maga sok száraz 
területével és azokra a nehézségekre való tekintettel, 
a melyek a mesterséges öntözés elé gördülnek, igen 
kedvező talajt képeznek a dynamitszántásra. 
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Munkásbiztosítás. 
Rovatvezető: dr. Hatász Frigyes, 

az   Országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító-pénztár 
s. titkára. 

Az Országos Pénztár és a munkásbiztosítási vá- 
lasztott bíróságok között hatásköri összeütközés esete 
nem merülhet fel, mert a hatásköri bíróságról szóló 
1907: LXI. t.-c. szempontjából mind az országos pénz- 
tár, mind a választott bíróság, közigazgatási hatóság. 
A hatásköri bíróság eme döntésére az szolgáit alapul, 
hogy az egyik kerületi pénztár a rendkívüli segélyért 
folyamodó tagját kérelmével elutasította, a választott 
bíróság pedig a pénztár határozata ellen beadott fe- 
lebbezést hatáskör hiányában az O. P.-hoz utalta. Az 
O. P. igazgatósága megállapította, hogy az ügy eldön- 
tésére ö sem bir hatáskörrel, s mivel ekképpen az or- 
szágos pénztár, mint közigazgatási hatóság és a mun- 
kásbiztosítási választott bíróság, mint közigazgatási 
bíróság között hatásköri összeütközést látott fenfo- 
rogni, az ügyet az 1907: LXI. t.-c. 1. és 7. §§-ai alap- 
ján a hatásköri bíróság elé terjesztette. A hatásköri 
bíróság e kérdésben meghallgatta a kereskedelemügyi 
és az igazságügyminiszterek véleményeit, s mig a ke- 
reskedelemügyi miniszter az országos pénztár állás- 
pontjára helyezkedve a munkásbiztosítási választott 
bíróságot közigazgatási bíróságnak tekintette, addig az 
igazságügyi miniszter véleménye szerint hatásköri 
összeütközés nem fordult elő. Maga a hatásköri bíróság 
azzal indokolja ezt az elvi jelentőségű ítéletét, hogy az 
1907: LXI. t.-c. értelme szerint közigazgatási bíróság- 
nak csak és kizárólag a m. kir. közigazgatási bíróság 
tekintendő, ,s így a rendes bíróságok szervezetébe nem 
tartozó munkásbiztosítási választott bíróság – csakis 
közigazgatási hatóság lehet. 

A kisiparosok betegsegélyezési járulék fizetésé- 
nek kedvezménye megszűnvén, a privilégium elvesz- 
tésével előállott változott helyzetbe a kisiparosok 
nem tudnak beletörődni. Több kisipari tömörülés, 
köztük az Ipartestületek Országos Szövetsége már ré- 
gen és többször fordult a kormány és a képviselőház- 
hoz ebben a kérdésben, de az ügy napirendre tűzését 
nem tudták elérni. Ezért az Ipartestület Országos 
Szövetsége iparos nagygyűlést fog összehívni, hogy 
a magyar kisipar munkásbiztosítási követeléseit 
megtárgyalhassák. 

Vasúti orvosok véleménye a kerületi pénztár 
orvosok helyzetéről. Az „Országos Orvosszövetség” 
augusztus 15-iki számában „Pályaorvos” aláírással 
nyílt levél jelent meg a vasúti orvosok végrehajtó bi- 
zottságához, mely többek közt a következőket mondja: 
„Ha tudnak az urak (t. i. a végrehajtó-bizottság 
tagjai) sarkukra állani, vegyék tudomásul, hogy ha 
Önök elrendelik, 3 nap alatt valamennyi vasúti orvos 
lemond állásáról és vagy megkapjuk jogos követelé- 
seinket, vagy pusztuljon az a bizonyos vállalati és kü- 
lönpénztárnak csúfolt, de valójában az orvosokat ki- 
zsákmányoló pénztár. Ki tudott az Orvos-Szövetség 
5 koronás díjazást vinni tagonkint a kerületi munkás- 
biztosító pénztáraknál és e mellett előmenetelt és nyug- 
dijat biztosítani, akkor méltán követelhetjük a válla- 
lati és különpénztártól, melynek legalább kétannyi csa- 
ládtagja van, mint az iparosoknak, és amelyben sem 
inasok, sem varróleányok nincsenek, hogy 6, illetőleg 
9 koronát fizessen. Ha pedig nem tud, akkor pusztul- 
jon az intézmény, olvadjon bele a kerületi pénztá- 
rakba és szűnjön meg az orvosok zaklatása a sok írás- 
beli munkával. Legfeljebb vagy szaporítani fogják a 
kerületi pénztári orvosok számát, vagy jobban dotálni 
 

a meglevőket és így javítani az ekszisztenciákat”. 
Mindenesetre jellemző, hegy az Országos Orvosszövet- 
ségben az általa annyira támadott kerületi pénztári 
orvosi viszonyok állíttatnak példaképül oda egy másik 
orvosi kategória részéről. Azt hiszszük, nem csak a 
vasúti orvosok, hanem egyéb közintézmények orvosai 
is bízvást tehetik meg ugyanezt. 

A kisiparosok járuléka Finniéban. A kisiparo- 
sokra vonatkozó 2%-os járulékfizetési kedvezmény f. 
évi július hó 1-én megszűnvén, ez időtől kezdve a 
fiumei ker. pénztár is 3%-os járulékot rótt ki a kis- 
iparosokra. A fiumei kisiparosok azonban tekintet- 
tel arra, hogy a T. 25. §-a értelmében a 2%-os járu- 
lékszedés a törvény „életbeléptétől” számított 5 éven 
át van érvényben, Fiúméban pedig a törvény csak 
1911 március 1-én lépett életbe, panaszszal éltek a 
pénztár ezen elj arasa ellen az Országos Pénztárhoz. 
Az Országos Pénztár a panaszt a kereskedelemügyi 
miniszterhez terjesztette fel, s azt kérte, hogy a kor- 
mány – mely a törvényt Fiúméban életbeléptető 
rendeletet kiadta – újabb minisztertanácsi rendelet- 
tel intézze el ezen kérdést is. 

Iparegészségügyi  tanfolyam Frankfurtban.  F. 
hó végén Frankfurtban két hétre terjedő iparegész- 
ségügyi tanfolyam veszi kezdetét, melyen a világ 
legkiválóbb orvosi kapacitásai szerepelnek mint elő- 
adók. Az Országos Pénztár a tanfolyamra Dr. P a c h 
Henriket küldötte ki. 

Az Országos Pénztár igazgatási költségei. Ér- 
tesülésünk szerint az 1913. évi állami költségvetésbe 
az Országos Pénzár részére igazgatási költség címén 
1.300,000 korona állíttatott be. 1912-ben csak 600,000 
koronát kap az Országos Pénztár az igazgatás cél- 
jaira. 

Színészek biztosítása. Ismeretes, hogy a tavasz- 
szal az Országos Színészegyesület kezdeményezésére 
az Országos Pénzár és a színészegyesület között tár- 
gyalások indultak meg az 1907: XIX. t.-c. 1. §. 2. 
pontjának a színházi művészi személyzetre vonat- 
kozó végrehajtása iránt s létre is jött a felek közt a 
teljes megegyezés, mely utóbb azért borult fel, mert 
az Országos Pénztár természetszerűleg ragaszkodott 
ahhoz, hogy a színészek bejelentése a megegyezés 
időpontjától kezdve történjék, az Országos Szinész- 
egyesület azonban csak október 15-től kezdve kí- 
vánta a bejelentéseket eszközöltetni. A tavaszszal 
meghiúsult megegyezés fonala a legutóbbi napok- 
ban újból felvétetett s a végleges megegyezés előrelát- 
hatólag létre is fog jönni azon az alapon, hogy a szí- 
nészek f. évi szeptember hó 1-étől kezdődőleg jelen- 
tetnek be az Országos Pénztárba, ezen időtől kezdve 
nyújtja az Országos Pénztár a segélyeket, a járulé- 
kokat azonban fejenkénti 23 koronás évi járulékát- 
lag alapulvételével a tavaszi megegyezés időpontjá- 
tól kezdve fizetik a színigazgatók. Amennyiben az 
Országos Pénztár, illetve helyi szervei 1912 szeptem- 
ber l-e előtti időben is segélyezték a színházi mű- 
vészi személyzet valamely tagját, az illetékes szín- 
igazgató a pénztár által nyújtott ezen segélyek érté- 
két a pénztárnak megtéríti. 

A munkásbiztosítási törvény életbeléptetése 
Angliában, július hó 15-én történt meg rendkívüli 
emóciók között. A törvény ellen féktelenül agitáló 
konzervativek agitációjának ellensúlyozására a kor- 
mány egész Angliában mindenfelé hatalmas, 4 mé- 
ter széles és 5 méter hosszú plakátokat ragasztott ki, 
melyek művészi képekkel ellátva sorolták fel a tör- 
vénynek nagy jótéteményeit s figyelmeztették a la- 
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kosságot a törvényből reá háruló kötelességekre. A 
kormány minden törekvése s az életbeléptetésre való 
rendkívül alapos előkészületek dacára a törvény 
életbeléptetése, mely egyszerre 12 millió embernyi 
hatalmas tömegre terjedt ki, a legnagyobb nehéz- 
ségek közepette s túlnyomólag oly nagy elégedetlen- 
ség közepette ment végbe, hogy Angliában általános 
a meggyőződés, hogy a munkásbiztosítási törvény 
életbeléptetése a liberális kormánynak a legköze- 
lebbi választásoknál való elbukását fogja eredmé- 
nyezni. Az időközi választásoknál egymásután be- 
következett konzervatív-győzelmeket a közvélemény 
általában a munkásbiztosítási törvényre vezeti visz- 
sza. Ez állott heteken át a közérdeklődés homlokte- 
rében, úgy hogy újságok, gyűlések állandóan ezzel 
foglalkoztak s a színházakban, orfeumokban minden 
este a biztosításról szóló kuplék egész sorozatával 
szórakoztatták  a közönséget. 

Az aggkori biztosításról szóló törvény után, a 
mely az államra háruló terhek fedezetének előte- 
remthetése céljából a híres forradalmi költségveté- 
sen keresztül alkotmányválsághoz vezetett, ime 
most ismét egy szociális biztosítási törvény az, mely 
súlyos politikai krízisek előidézésével fenyeget. A 
konzervatívek minden erejükkel szítják az elégedet- 
lenséget s erre a legnaivabb eszközöket is felhasznál- 
ják. Minthogy a járulékok lerovása bélyegeknek a 
tagsági könyvbe való beragasztásával történik, lap- 
jaik tele vannak az „általános bélyegnyalási kötele- 
zettséget megállapító törvény” elleni kifakadások- 
kal, s hasábokon keresztül a legkomolyabb képpel 
fejtegetik a bélyegnyalásból eredő „nemzeti vesze- 
delmet.” Hosszas tudományos fejtegetésekkel kimu- 
tatják, hogy az enyv a világon a legveszedelmesebb 
bacillusgyűjtő s fejtegetéseik oda konkludálnak, 
hogy hetenként 12-15 millió ember nyalván ezen 
veszedelmes bélyegeket, az előnyök, melyeket a be- 
tegség esetére való kötelező biztosítás hoz, koránt- 
sem érnek fel azokkal az egészségügyi károkkal, me- 
lyek a törvényből származnak. 

A bélyegnyalás elleni canipagne-ra többen az- 
zal feleltek, hogy felhívták a konzervatív pártot, 
hogy vegye fel programmjába a postaintézmény tel- 
jes eltörlését is, mert e nélkül nem hihetnek a cam- 
pagne őszinteségében. A kormány pedig abban bí- 
zik, hogy a törvénynek a jövő évi választások idejéig 
alaposan megismerendő előnyei a közhangulatot az 
ő javára vissza fogja fordítani. 

Vállalati pénztár és munkáskizárás. Legutóbb 
egy vállalat munkásait kizárván, felmerült a kérdés, 
hogy mi történjék a munkáskizárás folytán az illető 
vállalat által fentartott vállalati pénztárral. A munkás- 
kizárás ugyanis egyenesen lehetetlenné teszi a vállalati 
pénztár működését, mert a kizárás folytán az összes 
közgyűlési kiküldöttek elvesztik pénztári tagságukat s 
így az igazgatóság összes alkalmazott tagjai megszűn- 
vén igazgatósági tagok lenni, a pénztár igazgatósága 
s általában autonóm szervei nem működhetnek. S bár 
a kizárás· folytán a pénztárnak nincsenek rendes tag- 
jai, a pénztárnak és az igazgatóságnak mégis vannak 
ellátandó feladatai: 1. a kizárás előtti időben meg- 
betegedettek, 2. a kizárás utáni időben megbetegedett 
passzív tagsággal bíró személyek segélyezése terén. – 
Kétféle felfogás merült fel e kérdésben. Az egyik fel- 
fogás szerint ilyen esetben a T. 150. §. 3. bekezdése 
alkalmazandó, mely a vállalati munkának nem az 
üzem természetéből folyó okból való szüneteléséről 
szól. Ε szerint a munka szünetelése egyszerűen beje- 
lentendő az állami hivatalnak, mely a pénztár ügyei- 
 

nek viteléről ideiglenesen gondoskodik, s ha a munka 
6 hónapnál hosszabb ideig szünetel, a vállalati pénz- 
tárt feloszlathatja. A másik felfogás szerint munkás- 
kizárás esetén a T. 149. §. 1. bek. alkalmazandó s az 
állami munkásbiztosítási hivatal a vállalati pénztárt 
azonnal feloszlathatja, mert a munkaadó nemcsak 
nem gondoskodik a pénztár törvényszerű működésé- 
ről, hanem a kizárással egyenesen lehetetlenné teszi a 
működést. A kizárás rövid tartama folytán a konkrét 
esetben a kérdés eldöntése nem történt meg. 

Húsz heti segélyezés igénybevétele után lehet-e 
a tagnak műlábra igénye? Igénylő 1912 febr. 24-től 
júl. 10-ig (137 nap) kórházban ápoltatott és a pénz- 
tártól további 3 napra táppénzt kapván, az alapsza- 
bályszerű segélyezést teljesen igénybe vette. A kórházi 
ápolás tartama alatt már felmerült a szüksége annak, 
hogy igénylő jobb lábát amputálják, azonban túlsá- 
gosan gyenge volt a műtéthez és a kórházi orvosok ta- 
nácsára hzament szülőfalujába, hogy a szükségesnek 
mutatkozó műtétre megerősödjék. 1912 aug. 22-én újra 
fel is vétette magát a kórházba és aug. 31-én jobb lá- 
bát amputálták. A pénztártól műlábát kér. A pénztár 
elutasította, mivel a 20 heti törvényes segélyezési idő- 
tartamon tul szükségessé vált műtét folyományát ké- 
pező segély szolgáltatása a pénztárt nem terheli. A 
budapesti mb. választott bíróság 191.2. Bet I. 13/2. sz. 
ítéletével a műlábát megítélte, mert a műláb a segélye- 
zés alapját képezett betegség folyományakép vált szük- 
ségessé s mert általában a betegsegély iránti igény- 
jogosultság megítélésénél nem az illető segély tényle- 
ges kiszolgáltatásának ideje SL mértékadó, hanem az 
az időpont, mikor az illető segély esedékessé válik. A 
műláb iránti igény megszerzésének időpontjául pedig 
nem lehet a műtét foganatosításának napját tekinteni, 
hanem azt az időt, amikor a betegség természeténél és 
előrehaladottságánál fogva a műtét foganatosításának 
szüksége felmerült, ez a szükség pedig már az alap- 
szabályszerű segélyeztetés' idején belül fennállott. 

A nyomdászok betegségi viszonyairól érdekes 
statisztikai adatokat tartalmaz a magyarországi 
könyvnyomdászok és betűöntők segélyzőegyesületének 
most kiadott 50. évi jelentése. Az egyesületnek az el- 
múlt évben 7109 tagja volt. Ez a szám csaknem tel- 
jességgel megközelíti a magyarországi nyomdaipar- 
ban foglalkoztatott férfi alkalmazottak számát, mert 
tudvalevőleg a nyomdaiparban érvényben levő kollek- 
tív szerződés a munkaadókat és munkásokat egyaránt 
kényszeríti arra, hogy az alkalmazottak tagjai legye- 
nek a segélyző egyesületnek. A jelentés szerint 1911. 
évben előfordult 3511 megbetegedési eset a taglétszám 
34.04%-át tette ki, és a megbetegedett 2420 munkás 
összesen 114543 napot töltött betegállományban, 
amely utóbbi adat szerint egy betegre átlag 47.33 be- 
tegségi nap jutott. Átlagos számítással az elmúlt évben 
havonként 201 nyomdai iparban alkalmazott egyén volt 
beteg, ami 9545 betegségi napnak felel meg. Ezzel 
szemben 1910-ben havonként átlag 174 betege volt 
ugyanennek a szakmának s ez 8156 betegségi napot 
jelentett. A legnagyobb betegkontingenst nem az ólom- 
mérgezésben szenvedők, hanem a tüdőbajosok szol- 
gáltatták. Az elhaltak elhalálozási oka 100 közül 52 
esetben gümőkór volt. 

Az építőmunkások balesetvédelméről Hessenben 
külön törvénynyel történt gondoskodás. A hesseni 
nagyhercegség 1911. évi július hó 8-án kelt törvényé- 
ben rendes é p í t é s i  r e n d ő r i  h a t ó s á g o t  ál- 
lit fel, s az iparfelügyelők mellett ezekre az építési 
rendőri hatóságokra bízza azon szabályok betartásá- 
nak ellenőrzését, amelyek a magas és mély építkezé- 
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seknél alkalmazott munkások baleset elleni oltalmát 
kívánják biztosítani. Állami építkezéseknél, vala” 
mint az állami felügyelet alatt végzett építkezések- 
nél a belügyminiszter a felügyeletet az építési rend- 
őri hatóságok helyett a középítkezések vezetésével 
megbízott hatóságokra ruházhatja. A balesetvédelmi 
szabályok ellen vétők behajthatatlanság esetén fog- 
házbüntetésre átváltoztatható 300 márkáig terjed- 
hető pénzbírsággal sújtandók, azonkívül a rendőrha- 
tóság kényszer útján is szoríthatja az építkezőket a 
szabályok betartására. Részletes szabályrendelet ki- 
adásával a törvény a belügyminisztert bízza meg. 

Delírium tremensben szenvedő pénztári tag 
kórházi költsége a pénztárt terhelik-e? A m. kir. köz- 
igazgatási bíróság 518/912. sz. ítéletében kötelezte a 
pénztárt a kórházi költségek viselésére, mivel „azon 
körülmény, hogy az ápolt delírium tremens beteg- 
ségben szenvedett, figyelembe nem jöhet, mert az az 
1898: XXI. t.-c. 9. §-a szerint a felmerült költségek 
viselése tekintetében az államkincstárt terhelő elme- 
betegség egyik nemének nem tekinhető.” A közigaz- 
gatási bíróság ezen megállapítása nem felel meg az 
1898: XXI. t.-c. 9. §-ának és az orvosi tudománynak. 
Az idézett szakasz csak „elmebeteg”-ről beszél, min- 
den pontosabb meghatározás nélkül, az pedig az or- 
vosi tudomány szerint kétségtelen, hogy a delírium 
tremens, elmebetegség. A delírium tremens az elme- 
betegségek nagy részétől (nem mindtől) aránylag rö- 
vid lefolyása és gyógyíthatósága által különbözik 
ugyan, azonban öntudatzavarral, hallucinaciókkal, 
ön- és közveszélyességgel jár, s így mint elmebeteg- 
ség az 1898 : XXI. t.-c. 9. §-a alá tartozik. 

Az igen rövid tartamú üzemek besorozása. Egy 
budapesti gyümölcsárus, ki az utcán kis kocsiról 
szokta a gyümölcsöt árulni, a hurcolkodási negyed- 
kor egy-két napon át fuvart szokott vállalni s ilyen- 
kor egy-két alkalmazottal fuvarozza a hurcolkodók- 
nak bútorait. Egy ilyen fuvarozásnál az egyik al- 
kalmazottat baleset érte s a választott bíróság a gyü- 
mölcsárus fuvarozási vállalkozását biztosítási köte- 
lezettség alá eső üzemnek minősítvén, a megsérült 
alkalmazottnak járadékot ítélt meg. Ezzel kapcsolat- 
ban az Országos Pénztár igazgatósága a gyümölcs- 
árus alkalmi hurcolkodási vállalatát a T. 3. §. 18. 
pontja alapján a balesetbiztosítási kötelezettség alá 
szintén besorozta. Ezen besorozás annyiban érdekes, 
mert rátereli a figyelmet a hasonló rövid életű üze- 
mekre. Kétségtelen, hogy a T. 3. §-ában megjelölt 
minden üzem biztosítási kötelezettség alá esik, te- 
kintet nélkül az üzem tartamára. Százakra, sőt ez- 
rekre rúg az ilyen 1-2 napra, igen gyakran pedig 
csak 1-2 órára fentartott üzemek száma, melyeknek 
a balesetbiztosítás szempontjából az a pénzügyileg 
káros jelentősége, hogy a pénztárnak egyáltalán 
nem jutnak tudomására, csakis akkor, ha bennük 
kártalanítást okozó baleset fordult elő. 

A vasúti üzemek balesetbiztosítása szempontjá- 
ból igen nagy jelentőséggel bír a vasúti kocsik auto- 
matikus kapcsolása, mivel a kocsikapcsolás más mód- 
szere mellett, midőn emberi kézzel történik a kapcso- 
lás, egymást követik a halálos és súlyos testi sérüléssel 
járó balesetek. A vasúti igazgatás hosszú évek óta min- 
denütt foglalkozik az automatikus kapcsolás feladatá- 
nak megoldásával s úgy látszik, hogy végre a Boirault- 
féle kapcsolórendszerben sikerült megtalálni az alkal- 
mas szisztémát, mert a francia kamara és senatus· 
1,200.000 franc hitelt szavaztak meg a kormánynak 
arra, hogy egyelőre 7000 Boirault-féle automatikus 
kapcsoló készüléket szereljen fel a vasúti kocsikra. 
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