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a „Magyar Közgazdasági Társaság" 1922 április 

27-én, csütör tökön délután 5 órakor a Kereskedelmi és Ipar-
kamara dísztermében (V., Szemere-utca 6.) megtar tandó 

rendes évi közgyűlésére. 
Napirend : 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Szabóky Alajos, az Orsz. Központi Statisztikai Hivatal 

igazgatójának e lőadása : Magyarország külkereske-
delmi mérlege 1921-ben. 

3. Az igazgató-választmány 1921. évi jelentése. 
4. A számvizsgáló-bizottság je lentése az 1921. évi szám-

adásokról . 
5. Az 1922. évi köl tségvetés megállapítása. 
6. Az igazgató-választmány kiegészítése. 
7. Indítványok. (Az alapszabályok 9. §-a ér te lmében a 

közgyűlés elé viendő minden önálló indítvány leg-
később három nappal a közgyűlés előtt az elnök-
ségnél benyúj tandó. ) 
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A „Közgazdasági Szemle" megjelenik havonként kb. 4 -5 
ívnyi te r jede lemben hirdetési függelékkel . Előfizetési ára 
egész évre 600 korona. A Közgazdasági Társaság tagjainak 
tagsági illetményeik fe jében jár. 

Előfizetéseket elfogad a „Közgazdasági Szemle" kiadó-
hivatala Magyar Lap- és Könyvkiadó r.-t. Budapest , IV. ker., 
Ferenciek- tere 3. II. 6. Te le fon : 161—10. 

A lap szétküldésére vonatkozó minden reklamáció a 
kiadóhivatalhoz intézendő. 

Fe lkér jük a Magyar Közgazdasági Társaság t. tagjait , 
hogy a tagsági névsor revíziója céljából pontos cimüket és 
lakásukat a kiadóhivatallal tudatni szíveskedjenek. Helytelen 
cím folytán nem kézbesítet t példányokér t utólagos felszólam-
lásokat nem lesz módunkban figyelembe venni. 

A Közgazdasági Szemlének szánt közlemények N a g y 
Dénes segédszerkesztő cimére küldendők (I., Bwdafoki-ut 5.). 
A IV., Ferenciek-tere 3. alatti szerkesztőségi helyiségben min-
den csütörtökön d. u. 5—6-ig található. 



A drágaság hazánkban és a világpiac 
helyzete.* 

A drágaság hazánkban napról -napra oly mére teke t ölt, annyira 
megbéní t ja gazdasági t evékenységünke t és annyira megnehezít i 
egyes osztályok- megélhetését , hogy ma alig van ennél fontosabb 
kérdés. Állandóan törekszünk ugyan tanácsok felállításával és rend-
szabályok kibocsátásával segíteni e ba jokon , anélkül azonban, hogy 
ezzel látható e redményt e lérnénk és az árak emelkedését megaka-
dályozhatnánk. A háború okozta elszegényedésen kívül fokozza e 
ba joka t egyrészt valutánk egyre növekvő elér tékte lenedése, más-
részt az a körülmény, hogy a régi monarchia területe , amely eddig 
gazdasági egységet képezet t , széjjel lett szaggatva az utódállamok 
javára, amiáltal földrajzi lag és gazdaságilag századokon át egy-
másra utalt terüle tek lettek mes terségesen szétválasztva és eddigi 
forgalmuk megbéní tva politikai érdekből . Ilyen viszonyok mellett 
első pillanatra nehéz megítélni azt, mennyiben oka a drágaságnak 
az árúhiány és a termelési viszonyok kedvezőt len volta és mennyi-
ben fokozza azt valutánk ázsiója és a jelzett mes terséges akadályok 
fennállása. E célra ma a szükséges statisztikai adatok sem állanak 
mindig rendelkezésünkre , mer t az előbbi évek kimutatásai a mai 
termelési adatokkal össze nem hasonlí thatók. 

A jelzett körülményekre való tekintet tel célszerűnek vélem, 
mielőtt sa já t hazánkkal foglalkoznánk, előbb át tekintést nyerni a 
nagy külföldi államok gazdasági viszonyairól, ahol a régi gazdasági 
keretek megmaradtak, sőt kibővültek, ahol szabad a forgalom és 
ahol a valutaviszonyok rendezet tek vagy legalább is kevésbbé zilál-
tak, mint minálunk. E célból rövid át tekintést óhaj tok nyújtani a 
világpiac termelési viszonyairól a háború kezdete óta, ami talán 
érdekkel bir annyiban is, hogy ehhez a szükséges statisztikai ada-
tok csak most utólag állanak rendelkezésünkre. Az adatokat , ame-
lyekre hivatkozom, azokból a nemzetközi intézetek közleményeiből 

* A Magyar Közgazdasági Társaság 1922 január 27.-i ülésén tartott előadás. 
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2 Jankovich Béla. 

veszem, amelyek Rómában, Lausanne-ban és Hágában évente és 
havonta jelennek meg.* 

Fokozza ez adatok használhatóságát az a körülmény is, hogy 
a havi k imutatások révén ez adatok folyta tólag kiegészíthetők, ami-
nek alapján a világpiac helyzete majdnem az utolsó hónapokig figye-
lemmel k ísérhető és ez alapon a napi eseményekkel is kapcsolatba 
hozható. 

E Kimutatások alapján jellemezni törekszem elsősorban a nyers-
anyagtermelés viszonyait és áralakulását úgy a mezőgazdaság, mint 
a nehézipar körében. A kész iparcikkekre nézve szintén rendelke-
zünk a háztartási körben megfigyelhető áradatokkal . A forgalom 
megítélésére felhasználhatók a külkereskedelem adatai, az évi hajó-
építési kimutatások, valamint az ércpénzforgalom és jegykibocsátás 
adatai . Mindezek át tekintése után könnyebb lesz feltalálni a ba jok 
kút for rásá t , valamint azt is, mennyiben fokozzák azt még különle-
ges körülmények sa já t hazánkban. 

A mezőgazdasági t e rmelés és forgalom terén a legfontosabb 
vá l tozás a háború kezdetekor azzal állott elő, hogy Kelet-Európa, 
amely eddig egyik fon tos nyersanyag beszerzési for rása volt a nyu-
gatnak, majdnem tel jesen kikapcsolódott az eddigi gazdasági közös-
ségből. Oroszország a háború t megelőző években az 1909/13. évek 
átlaga szerint évi 1047-2 millió métermázsa gaboná t szállított az 
európai piacra, ebből 421/* millió métermázsa búzát . E gabona kivi-
teli é r téke az európai ha tárokon át 590 millió rubel volt 1913-ban; 
ugyanakkor kivit tek még 240 millió rubel ér tékű más élelmiszert 
és élő á l la to t ; valamint 550 millió rube l ]é r tékű nyersanyagot , ösz-
szesen tehát 1380 millió rubel ér tékű anyagot . E kivitel már az 1915-
évben lesülyedt a fenti összeg egyhatod részére , amely később még 
jobban összezsugorodik. Az 1915. évben megszűnik Románia kivitele 
a nyugati ál lamokba, aminek következtében azok elesnek újabb 29 
millió métermázsa gabona beszerzésétől . Ettől kezdve Románia 
készlete a középeurópai államok ellátását könnyíti meg. Tudvalevő-
leg er re annál inkább volt szükség, mivel Németország ellátását 
lényegesen megnehezí te t te az orosz gabona hiánya ; de fokozta az 
utóbbi t még az a körülmény is, hogy a te rméshozamok évről-évre 
mindjobban csökkennek a háború alatt. E viszonyokról a következő 

* 1. Bulletin mensuel de statistique (société des nations). 2e année. Volume 
II. (1—12) Lausanne, 1921. 

2. Institut international de statistique. Bulletin/ mensuel de l'office per-
manent. La Haye, Août 1921. 

Annuaire internationale de statistique agricole, 1917 et 1918. Rome, 1920. 
4. Bulletin mensuel de statistique agricole. Rome, 1921 jan.—dec. 
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kimutatás nyúj t át tekintést , amelyet hektárokra vonatkozó átlagter-
mésben tün te tünk fel, tekintettel arra a körülményre , hogy mind-
három középeurópai államnál a politikai ha tárok időközben lénye-
gesen megvál toznak. 

Átlagos gabonahozam hektáronkint métermázsában. 

Ev 1918 . 1914. 1 9 1 5 . 1 9 1 6 . 1917. 1 9 1 « . 1 9 1 9 . 1 9 2 0 . 1921 . 

N é m e t o r s z á g b a n 

Búza . . . . . . 23.6 19.9 19.2 18.3 18.0 17.1 16.7 16.4 18.5 
Rozs . . . 19.1 16.6 14.3 14.9 12.6 14.1 13.9 11.5 15.4 
Árpa ___ . . . 22.2 19.8 15.3 18.3 12.8 15.3 14.8 15.0 14.7 
Zab . . . 22.0 20.6 13.0 19.4 10.4 14.4. 15.0 15.0 14.& 

A u s z t r i á b a n (Galicia és Bukovina nélkül) 

Búza . . . . . . 16.6 15.4 11.8 9.3 9.8 8.7 9.3 9.8 11.5 
Rozs ___ 16.5 14.9 10.4 8.2 8.4 8.6 7.9 8.8 10.5 
Árpa . . . 18.7 18.2 10.0 10.6 6.6 8.9 8.8 9.9 10.5 
Zab . . . 16.7 16.7 8.0 9.4 5.6 7.1 8.0 9.1 10.2 
Tengeri . . . 15.4 14.5 14.3 9.9 14.6 12.7 12.8 13.1 13.7 

M a g y a . r o r s z á g o il* 

Búza . . . . . . 13.2 8.8 12.4 10.3 11.0 8.5 — 9.6 11.7 
Rozs ___ 12.3 10.1 11.2 9.6 10.1 8.5 — 8.6 10.1 
Árpa — 14.5 12.9 11.3 10.9 8.3 9.4 — 9.2 9.3 
Zab . . . . . . 12.4 11.9 11.0 11.7 7.8 6.9 10.0 9.0 
Tengeri . . . 18.7 17.9 16.5 10.5 12,0 10.8 — 15.6 8.4 

Eszerint Németországban az összes gabonanemüeknél az átlag ter-
méshozam rendszeresen hanyatlik, úgy hogy az 1917-ben körülbelül egy 
harmaddal kevesebb, mint volt 1913-ban, amely körülmény a kevésbé 
intenzív megmunkálásnak és műtrágyahiánynak tudható be. Ugyanígy 
Ausztriában is egyre csökken a te rméshozam, úgy hogy 1917-ben 
egyik-másik terménynél kevesebb mint a fele az 1913. évi termés-
nek. Magyarország te rméseredményében aránylag csekély a vál tozás 
a háború alatt — állandó hanyatlás jobbára csak az árpánál mutatko-
zik — aminek magyarázata abban keresendő egyrészt , hogy kül ter-
jes gazdasági rendszere mellett kevésbé érezte meg a munka- és 
műtrágyahiányt , mint az előbbi országok, másrészt , hogy a nagy 
gazdaságokban könnyen lehetet t pótolni az eset leges hiányt gépek-

* \ z 1919. évben Magyarországon nem áliapították meg a terméshozamot 
1* 



4 Jankovich Béla. 

kel és idénymunkások alkalmazásával. Viszont az árpa, amelynek 
hozama összefüggésben áll a cukorrépa intenzív megművelésével , 
tényleg mutat ilyen visszaesést . Búzánál inkább a háború után 
mutatkozik visszaesés a te rméshozamban, amely jelenséggel később 
m é g fogla lkozunk. 

Ugyanígy évről -évre kisebb lesz a búzahozam a háború alatt 
a három hadviselő nyugati államban, csakis Angliának sikerült lege-
lők fe l törése ú t ján nagyobbí tani a te rü le te t és fokozni a hozamot. 
Annál nagyobb azonban a visszaesés Franciaországban, ahol 1919. 
évben a búza terü le t közel 2 millió hektárra l apad, a terméshozam 
pedig 36.7 millió métermázsáva l az 1909/13. évi átlaggal szemben. 

Búzaterület millió hektárban Búzatermés 
millió métermázsában 

Buza fo-
gyasztás 

Év 

Angliában 
Francia o. 
Olasz o. 

1909 13 1914/18 1919 1920 1921 
é v i á t l a g 

0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 
6.5 5.0 4.G 4.9 5.2 
4.7 4.6 4.3 4.5 4.6 

1909/131914/18 1919 1920 1921 
é v i á t l a g 

16.2 19.2 18.9 15.5(15.5) 
86.4 58.3 49.7 62.7 85.9 
49.9 45.7 46.2 38.5 52.4 

1909/13 
évi átlag 

74.0 
89.0 
58.0 

összesen 12.0 10.5 9.9 10.2 10.6 152.5 123.2 111.8 116.7 143.8 

87.3 96.3 98.4110.3 

221.0 

Fenti államok behozatala 

152.5 123.2 111.8 116.7 143.8 

87.3 96.3 98.4110.3 

221.0 

Termés és behozatal összesen 239.8 219.5 210.2 227.0 — 

221.0 

E három nyugati állam együt tes fogyasztása az 1909/13. évek 
átlaga szerint évi 221 millió métermázsa búza volt, amely szükség-
let ké tharmad részét ez államok eddig saját te rmésükből fedez ték ; 
az 1919. évben ugyané szükségle tnek felét tudták csak ugyanebből 
biztosítani. Ennek folytán az eddiginél jóval nagyobb behozatalra 
szorultak, amely behozatal folyton emelkedik a háború alatt annak 
dacára, hogy a fen tebb említett búzamennyiségek Oroszországból 
és Romániából nein állanak e piac rendelkezésére. 

Felmerül tehát az a kérdés, hogy e piac elvesztése dacára mikép 
pótolhat ták a hiányt ? Ha összegezzük azok a tengeren túli államok 
búzakivitelét, amelyek 10 millió métermázsánál nagyobb mennyiségű 
gabonát szállítottak külföldre és hozzáadjuk ehhez azok lisztkivite-
lét búzára átszámítva, megkapjuk a választ a kérdésre . 

I 
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Búza és lisztkivitel millió métermázsákban. 

1 9 0 9 / 1 3 
évi átlagban 

1 9 1 4 / 1 8 
évi átlagban 

1 9 1 9 
évben 

1 9 2 0 
évben 

búzaliszt együtt-
véve 

búzaliszt együtt-
véve 

búzaliszt együtt-
véve 

búzaliszt együtt 
véve 

Kanada . . . 2 0 . 2 3 . 3 2 4 . 8 3 3 . 5 6 .6 4 2 . 7 18 .5 8 . 9 3 0 . 9 3 3 . 5 9 .2 3 9 . 4 

Egy .-Ali. . . 14 .5 9:3 2 7 . 5 4 0 . 9 14 .0 6 0 . 9 4 0 . 3 23 .5 7 3 . 3 5 9 . 4 17 .6 83 .9 

Argentina . . 2 4 . 2 1 .2 2 5 . 9 1 9 . 3 1 .2 2 1 . 0 3 0 . 4 2 .5 3 3 . 9 5 1 . 7 1.7 54 .1 

India . . . . 1 3 . 2 1 3 . 2 ' 8 . 3 — 8 . 3 — — — 0 .5 — 0 . 5 

Ausztrália . . 11.4 1 .5 13.5 9 . 2 2 . 1 1 2 . 2 2 2 . 0 5 .8 3 0 . 1 12 .5 3 .3 17 .1 

buza és liszt összesen 104.9 145 .1 1 6 8 . 2 195 .0 

Mint lát juk, ez államok kivitele búzában és lisztben egyre 
fokozódik úgy a háború alatt, mint a köve tkező években. Azok már 
az 1914/18. évi át lag szerint 40 millió métermázsával többe t szállí-
tanak, mint b é k é b e n ; mivel pedig az 1909/13. évek át laga szerint 
Oroszország és Románia kivitele búzában és lisztben együt tvéve 
58V2 millió métermázsa volt, a fenti többlet te l az utóbbi hiány már 
ké tharmadrészben pótolva lett a háború alatt. 

1919. évben e többlet 631/?, millióra emelkedik. Ez évektől 
kezdve tehát nincs többé hiány búzában, hanem inkább felesleg e 
piacokon, noha ekkor még Románia sem szerepel ismét a kiviteli 
államok között . 

A fenti adatokból kitűnik az is, hogy a többle te t a háború 
alatt Kanada és az Egyesül t-Államok szállították, amelyeknek kivi-
tele kétszeresre , sőt u tóbb háromszoros összegre emelkedik. Argen-
tina, India és Ausztrália búzaszáll í tása a háború alatt inkább vissza-
fejlődik, mert nyilvánvalóan azok szállítása a nagy távolság követ-
keztében a háború alatt nehezen volt biztosí tható ; viszont a háború 
után Argentina és Ausztrália kivitele hirtelen emelkedik, ami annak 
a jele, hogy a háború alatt felgyűlt készletet ve te t ték egyszerre 
piacra. India kivitelét az utóbbi két évben az ottani szárazság és 
rossz termés béní tot ta meg. 

Ha közelebbről szemügyre vesszük a termelés adatait Kana-
dában és az Egyesül t -Államokban, meggyőződünk afelől, milyen 
mértékben növekedet t ott a termelés a háború alatt és az azt követő 
években. 
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Gabonaterület 
millió hektárban 

1909/13 1914/18 1919 1920 1921 1909/13 

Gabonatermés 
millió métermázsában 
1914/18 1919 19 0 1 9 2 1 

évi átlag évben évi átlag évben 

K a n a d á b a n 
buza . . . . 4 . 0 5 .9 ' 7 .7 7 . 4 9 . 4 5 3 . 6 6 9 . 3 52.:! 7 1 . 6 8l ».1 
rozs . . . . O.Of 0 . 0 9 0 .3 0 . 3 0 .7 0 .5 1 .0 2 . 6 2 . 9 2 .9 

árpa . . . . 0.G 0 .9 0 . 1 1 .0 1.1 9 . 9 11 .8 1 2 . 3 13 .8 12 .5 

zab . . . . 0 .9 5 . 7 6 . 1 6 . 4 6 .9 5 4 . 2 6 4 . 0 6 0 . 8 8 1 . 8 71.9 

tengeri . . . 0 . 1 0 . 0 9 0 . 1 0.1 0 . 1 4 . 4 2 .9 4 .3 3 .6 3 . 9 

összesen 8 .7 12 .7 1 4 . 3 1 5 . 2 1 8 . 2 1 2 2 . 6 149 .0 1 3 2 . 3 173 .7 1 7 1 . 3 

a z E g y e s ü l t 
y 

- Á l l a m o k b a n 
buza . . . . 19 .1 2 1 . 9 2 9 . 3 23 .1 2 3 . 0 186 .9 2 2 3 . 5 2 5 4 . 3 2 1 4 . 2 2 0 1 . 6 

rozs . . . . 0 . 9 1 .6 2 .9 2 .0 1 .8 8 .9 1 5 . 1 2 2 . 6 17 .6 16.3 

árpa . . . . 3 . 3 2 .9 3 . 3 3 . 1 3 9 . 6 4 6 . 8 35 .1 4 3 . 9 35 .6 

zab . . . . 15.1 1 6 . 9 16 .9 17 .5 18 .1 1 6 4 . 2 2 0 5 . 3 1 7 8 . 8 2 2 1 . 5 156 .5 

tengeri . . . 4 2 . 2 43 .6 4 0 . 5 4 2 . 3 4 4 . 0 6 8 7 . 9 708.:: 926 .1 8 2 1 . 1 8 0 0 . 6 

összesen 8 0 . 4 8 7 . 3 9 2 . 5 8 8 . 2 9 0 . 0 I 1 0 8 7 . 5 1 1 9 6 . 0 1 2 1 6 . 9 1 3 1 8 . 3 1 2 1 0 . 6 

Kanada, mint lát juk, minden gabonafé leségben tengeri kivite-
lével évrő l -évre ki ter jeszt i termelésének t e rü l e t é t ; ez utóbbi az 192Î 
évben több mint kétszerese a háború előtt művelt terüle tnek. Ter-
mése ugyan szintén állandóan növekszik, de nem olyan arányban, 
amint az megfelelne a terüle t növekedésének, ami jele, — a kapás-
növény elhanyagolásával együt t — a kül ter jes üzemrendszer alap-
ján való ter jeszkedésnek. 

Az Egyesült Államokban ennél jóval kisebb a gabonaterüle t 
növekedése — az csak 10 százalékkal emelkedik az 1921. évig a 
háború előtti terület tel szemben ; ezzel egyidejűleg és hasonló arány-
ban növekszik azonban a terméshozam is. Különösen nagy a ter-
méshozam búzában és zabban ; így pl. búzában 36% növekedés 
mutatkozik az 1919. évben a háború előtti évekkel szemben. A terü-
let és hozamnak ilyen szaporí tása csakis a többi termények, külö-
nösen a tengeri te rmelés rovására volt eszközölhető, amint az kitű-
nik a fenti adatokból . Amidőn azonban a háború után ismét fellen-
dül a többi tengerentúl i állam búzaszállítása, a búzatermelés is 
visszafejlődik az Egyesül t -Ál lamokban és helyette ismét a tengeri 
termelése jut előtérbe. Minthogy Argentiniában, Indiában és Ausz-
tráliában a háborús konjunktúra nem okoz lényeges változást a vetési 
területnél , — mindebből tehát kitűnik az, hogy a háborús termelést 
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rendszeresen csak Kanada és az Egyesült-Államok űzték, ami által 
sikerült is ez ál lamoknak te l jesen pótolni a nyugoti hadviselő álla-
mok kiányát búzában és zabban. Viszont árpában és tengeriben nem 
pótolhat ták e hiányt, aminek hatása ez országok ál let tenyésztésé-
ben nyilvánul meg. 

Ha a fenti termelési ada tokat szembe állítjuk a te rmények 
áralakulásával ugyanez ál lamokban, meggyőződünk afelől, hogy a 
termelésnek ilyen hirtelen és nagyfokú ki ter jesztése, mint amilyet 
a búzánál megál lapí tot tunk, a gabonaárak nagymérvű emelése 
folytán vált lehetővé. Az egyes országok áradata inak összehason-
lításánál legclélszerűbb a jelzőszámok (index-number) rendszerének 
alkalmazása. Ennél tudvalevőleg kiszámítjuk minden egyes termény 
évi á t lagárát és az 1913. évi át lag alapján a következő évek szá-
zalékszámát ; ha összeadjuk az u tóbbiakat és eloszt juk azt a ter-
mények számával, megkapjuk az évi át lagos árváltozást az illető 
t e rménycsopor t ra vonatkozólag. Ez adatok ily módon feldolgozva 
rendelkezésünkre állanak az említett nemzetközi statisztikai kiadvá-
nyokban és azok folyta tólag lesznek kiegészítve a havi füze tekben ; 
sa jnos ezidőszerint ilyen adatok a középeurópai ál lamokra nézve 
nincsenek közzétéve. E kimutatásoknál ugyan nem egészen egy-
forma a t e rménycsopor t összeállítása az egyes országokban ; de 
mivel átlaggal van dolgunk, az el térés sem lehet nagy és az adatok 
egyik a másikkal közvetlenül összehasonlí thatók. 
A gabonaneműek átlagára nagykereskedelemben százalékszámokra 

átszámítva. 
Egy. Áll. 

(Bradstreet) 

Anglia 
(Statist) 

Franciaorsz. Olaszorsz. 
(gabona és állat együtt) 

(stat. gen.) (Bachi) 
1 9 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

1 9 1 4 1 0 5 1 1 6 1 0 2 1 0 2 

1 9 1 5 1 3 0 1 5 6 1 2 6 1 3 3 

1 9 1 6 1 3 6 1 9 7 1 6 0 1 5 7 

1 9 1 7 2 2 4 2 5 4 2 4 2 2 1 0 

1 9 1 8 2 3 7 2 5 0 2 9 8 3 2 0 

1 9 1 9 2 2 0 2 5 5 3 1 3 4 2 4 

1920 átlag 241 3 2 3 4 2 6 4 2 8 

1920 május 297 jun. 362 márc. 516 dec. 481 
(maximum) 

1921 május 154 213 367 
Ez adatokból kitűnik az, hogy a gabonaneműek ára állandóan 

mindenütt emelkedik az 1920 év első fe lé ig ; akkor eléri a maxi-
mumot és ettől fogva általános áresés következik. Ezidőalatt az 
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általános irányzat mellett nagyon különböző az emelkedés foka a 
különböző országokban. Aránylag legkisebb emelkedés mutatkozik az 
Egyesül t Államokban ; ezzel szoros kapcsolatban áll az áralakulás 
Angliában, ahol csak 1919 óta ölt az előbbinél nagyobb arányt 
az emelkedés, nyilvánvalóan azért , mer t ez évtől kezdve növekszik 
az angol valuta ázsiója. 

Sokkal nagyobb fokú az el térés a francia és olasz árakban és 
pedig azért , mer t ez országokban az ázsió hatása korábban és na-
gyobb mér tékben mutatkozik mint Angliában. Az ármaximum elérése 
után, — amely az 1920. év különböző hónapja i ra esik ugyan — álta-
lános az árhanyat lás . 1921 közepén az árak színvonala Amerikában 
lV^-szerese, Angliában kétszerese, Franciaországban 3 ' /2 szerese, 
Olaszországban 5-szöröse a háború előtti áraknak. Mindezt együtt-
véve megál lapí that juk tehát ál talánosságban, hogy a háború alatt 
előállott á remelkedés annyira fokozta évről -évre a termelést , hogy 
az 1920 évtől kezdve az orosz hiány dacára már nagyobb gabona-
mennyiség áll a világpiac rendelkezésére , mint amennyi az akkori 
magas árak mellett a szükségletnek megfelel . Ennek folytán az ár-
hanyat lás áll elő, amely a legutóbbi hónapokig is folytatódik. Az 
e l térés az egyes országok áralakulásában — mint lát juk — valutá-
ris okokra veze tendő vissza ; az áraknak az a színvonala, amely 
rendezet t valuta mellett, pld. az Egyesül t Ál lamokban, manapság 
mutatkozik, nem magasabb azoknál az áraknál, amelyek az 1880—85 
közöt t é rvényben voltak. Az elmúlt évtől kezdődőleg tehát se drá-
gaságról e téren, se gabonahiányról nem lehet beszélni. Hogy azon-
ban a múl tban az áremelkedés a növekedő terméshozam dacára 
ilyen mére te t öltött , az infláción kívül még a szállítási díjtételek 
nagyfokú emelkedésével is indokolható. 

Búza és tengeri szállítási dijtétele tengeren métermázsánként 
frankban. 

1914 1915 1916 1917 1918 1918 1921 
jún. é v i á t l a g b a n dec. okt. 

Newyork—Liverpool között 7.87 52.02 76.84 198.91 263.59 68.06 18.27 
La P l a t a - A n g l i a „ 12.70 85.77 181.42 170.21 245.69 76.93 22.05 
Kurraellee—Anglia „ 18.25 69.04 152.64 312.17 322.09 103.41 31.50 
Ausztrália—Anglia „ 23.57 114.26 136.49 173.71 157.34 124.08 66 15 

A szállítási díj tétel t engeren évről-évre emelkedik a háború 
a la t t ; 1918-ban éri el legmagasabb fokát a tengeralat t i háború ha-
tása alatt . Ez évben a díj tétel Newyork—Liverpool között 33 
szerese a háború előtti d í j té te lnek; Argent ina—Anglia között 19 
szeres, India—Anglia között 18 szoros, Ausztrália—Anglia közöt t 
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6Va szeres a díjtétel. A míg tehá t a díjtétel alig 5 százaléka az 
árnak a háború előtti években, addig 1918-ban a díj tétel körülbelül 
65 százalékát teszi az akkori búzaárnak . A háború befe jez te u tán 
azonnal 1 / i é r tékére száll le e díj tétel és a legutóbbi hónapokban 
már kezdi megközelí teni a háború előtti é rvényes díj tételeket . 
Ugyanez idő óta a ha jóépí tés is nagy lendületet vett , úgy hogy az 
utolsó évben a ha jóépí tés ű r ta r ta lmának havi átlaga több mint két-
szerese az előbbi építkezési át lagnak. Mindez szintén hozzájárult a 
termelés k i ter jesz tésén kivül ahhoz, hogy a fenti élelmicikkek ár-
alakulása az utolsó 1V2 esztendőben azt a hanyatló irányzatot 
követi, amelyet a táblázatban megfigyelhetünk és amelyet ugyanígy 
az állati te rményeknél is megál lapí tot tunk. 

Állati termények átlagára nagykereskedelemben százalékszámokra 
átszámítva. 

Egyes. Áll. Anglia Franciaorsz. Olaszorsz. 
(gabona és állat együtt) 

(Bradstreet) (Statist.) (Stat, gen.) (Bachi) 

1913 100 100 100 100 
1914 105 101 103 102 
1915 95 125 127 133 
1916 107 153 162 157 
1917 141 194 216 210 
1918 157 211 286 320 
1919 158 - 216 392 324 
1920 évi átl. 141 265 502 428 
1920 ápr. 155 aug. 296 okt. 533 dec. 481 

(maximum) 
1921 május 88 224 350 

E terményeknél is általános az áremelkedés 1920. év derekáig-
ismét azzal a külömbséggel , hogy az Egyesül t -Államokban az 

áremelkedés kisebb fokú, mint az európai államokban. Az infláció 
áremelő hatása tehát itt is megállapítható. Viszont 1921. év derekán 
az amerikai árak már jóval alacsonyabbak, mint voltak a háború 
előtt — amíg az európai piacokon az árát lag körülbelül megfelel a 
gabonaneműek színvonalának. Összehasonlí tható adatok az állati 
termények ki termelésére és forgalmára vonatkozólag nem állanak 
rendelkezésünkre. Ellenben fe lhasználhat juk az állatösszeírás adatait 
egyrészt az 1909. évre, másrészt az 1918 körüli évekre vonat-
kozólag. 
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Állatbecslési adatok millió darabszámban.* 
szarvasmarha ló juh sertés 

1 9 0 9 1 9 1 8 1 9 0 9 1 9 1 8 1 9 0 9 1 9 1 8 1 9 0 9 1 9 1 8 

Franciaországban . . . 14.3 12.3 3.2 2.2 17.4 9.1 7.3 4.4 
Angliában _ __ 11.8 12.3 2.2 2.2 31.4 27.1 3.5 2.8 
Olaszországban 6.2 6.3 1.0 1.0 11.2 11.8 2.5 2.3 
Egy.-Államokban . . . 69.1 68.6 21.0 21-5 57.2 48.9 47.8 74.6 
Kanadában . . . 7.2 10.1 2.1 3.6 2.7 3.1 2.9 4.3 
Argent ínában ___ ___ 29.1 26.4 7.5 8.3 67.4 43.7 1.4 2.9 
Ausztrál iában ___ 1 1 . 0 12.0 2.0 2.5 91.7 85.0 0.8 1.2 

Összesen: 148.7 146.0 39.0 41.3 279.0 228.7 60.2 92.5 

Ebből kitűnik az, hogy az angol, francia és olasz állatállomány 
megfogyot t a háború alatt, egyrészt mer t e szükségletet nehezen 
lehetet t ez idő alatt élőállatot vagy feldolgozott anyag behozatalá-
val pótolni ; másrészt a t akarmánymagvak is hiányoztak azok 
ellátására, amint azt a gabona forgalom adatai alapján is meg-
említet tük. 

A tengerentúl i nagy mezőgazdasági államokban szintén kisebb 
lett a juhállomány, aminek részben a gyapjúkivitel korlátozása, 
részben a gabonatermelés ki ter jesztésével járó legelőfel törés lehet 
az oka ; ellenben emelkedik a ser tésál lomány az amerikai és ausz-
tráliai ál lamokban, mivel ez a leggyorsabb módja a hús és zsír-
te rmelés fokozásának, ami istállózás meliett is lehetséges. E cikkek-
ben is tehát pótolva lett a nyugateurópai államok hiánya a háború 
alatt. Kanadában minden ál latfaj egyaránt szaporodik, ami ismét 
jele annak, hogy ott ú j te rü le teke t vesznek művelés alá, ami nem 
lehetséges az állatállomány szaporítása nélkül. Altalánosságban itt 
is megál lapí that juk azt, hogy a világpiac szükséglete állati termé-
nyekben ezidőszerint ismét ki van elégítve, mert állandóan hanyatló 
árak mellett terményhiányról nem lehet szó. 

Ha tovább vizsgáljuk egyéb nyersanyagok áralakulását — mint 
amilyenek a szövőanyagok, ásványok és fémek, bőrök, olajok, 
zsiradékok, fa és egyéb nyersanyagok — ezeknél is hasonló módon 
megállapíthat juk azt, hogy az árak egyaránt emelkednek 1920. év 
derekáig — azóta pedig folyton esnek. Talán nem szükséges mind-
ezen anyagokkal részletesen foglalkozni — elégséges lesz, ha ezek 
között csak a különösen fel tűnő je lenségekre utalok. így elsősorban 
feltűnik a szövőanyagok nagy fokú áremelkedése, amely messze 
felülmúlja minden egyéb nyersanyag áremelkedését . A len- és 

* A középeurópai hatalmakra és Oroszországra vonatkozólag hiányoznak 
az 191N. évi adatok a római nemzetközi mezőgazdasági intézet kimutatásában. 
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kenderfonálnál ez nagyon ér thető, mivel megszűnt Oroszország-
kivitele, amely e cikkben fő termelője volt a világpiacnak és ennek 
folytán e cikkekben nagyon érezhe tő a hiány. A tengerentúl i 
államok a múltban inkább csak lenmagtermeléssel foglalkoztak és 
igy nem pótolhat ták e hiányt. A gyapjúnál is indokolhatók a magas 
árak azzal a körülménnyel , hogy a háború alatt körülbelül 2070-kal 
fogyot t a juhállomány a fenti állatvásári adatok alapján. Különösen 
a tengerentúl i országokban, ahol annak elszállítása és ér tékesí tése 
forgalmi akadályokba ütközöt t a tengerala t t i háború következtében. 
Kevésbé é r the tő e je lenség a gyapot- , selyem- és jutánál. 

A három nagy gyapot te rmelő állam termelési és forgalmi 
adatait gazdasági évekre vonatkozólag a következő táblázatban 
összegezzük : 

Gyapottermelés millió métermázsákban. 
1909/18 1914/18 1918/19 1919/20 1920/21 

évi átlag évi átlag évben évben évben 
Egyesü l t -Ál l amokban . - .... 28.3 26.9 26.1 24.8 29.1 
Brit-Indiában . . . . . . __. _. 8.7 8.4 7.0 10.0 6.5 
Egyiptomban . . . . . . . . . . 3.1 2.5 2.8 2.5 2.7 

Összesen : 40.1 37.8 35.9 37.8 38.3 
Fenti országok kivitele . . . 27.4 21.0 17.8 21.7 19.8 
Behozatal Európába . . . . . . 26.2 15.0 10.2 14.5 19.2 
Jutabehozata l Európába . . . 9.9 3.7 2.6 — — 

E szerint a gyapot termelés kisebb lesz ugyan a háború alatt, 
de ezzel együt t a kivitel, tehát a keresle t is csökken különösen 
Európában. Ez időben a többlete t más országok, különösen Japán 
és Kina veszik át és dolgozzák fel gyáraikban. A háború után 
ismét emelkedik a behozatal Európába , de azért az még nem éri el 
a régi átlagot, noha erre meg volna a mód a termelési adatok 
szerint. Ugyanígy a jutabehozatal Európába szintén nagy vissza-
esést tünte t fel. Ha tehát az adatok tel jesen igazolják e cikkek 
áremelkedését Európában a háború alatt, — kevésbbé ér the tő az, 
miért fokozódik az emelkedés a háború utáni években 1920 első 
negyedéig ? Ugylátszik, e voluminozus cikkeknél a forgalmi akadályok 
továbbra is megdrágí tot ták azok behozatalát , amelyet csak a leg-
utóbbi években lehetett a szállítási díj tételek nagyfokú leszállításá-
val elhárítani. Viszont nem forogha t fenn kétség azirányban, hogy 
1920 április óta ez akadályok te l jesen megszűntek és a len kivéte-
lével nyersanyagban n°m lehet hiány, mivel az árak ez időtől 
kezdve 1921 június közepéig az előbbi színvonalnak körülbelül egy-
harmadára esnek vissza. Ami az amerikai árak szerint megfelel a 
háború előtti áraknak. 
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A gazdasági helyzet megítélésére fe le t te tanulságos a vas-
termelés fe j lődése az utolsó 8 esztendőben, amelyet az alanti táblá-
zatban foglalunk össze. 

Vastermelés átlagos havi összege ezer tonnákban (1000 kgr.). 
vben Egy.-Államok Anglia Francia orsz. Belgium Németorsz. 

nyers öntött nyers öntött nyers öntött nyers öntött nyers öntött 
1913 ... 2651 2623 659 869 396 434 205 207 1412 1388 
1914 ... 1991 1976 663 756 221 224 116 121 1127 1042 
1915 ... 2723 2534 724 739 91 49 8 6 967 841 
1916 ... 3623 3340 778 7 5 5 163 124 8 11 1133 9 4 0 
1917 ... 3816 3271 830 790 186 145 1 1 1148 963 
1918 ... 3766 3308 812 768 151 109 1 1176 883 
1919 ... 2936 2627 669 627 182 701 28 21 561 471 
1920 ... 3568 3084 767 678 246 276 104 9 3 643 463 

okt. okt. szept. aug. okt. okt. okt. dec. 
1920 ... 3640 3346 899 765 328 371 123 127 — 

jul. jul. 
879 

jun. jun. jul. szept. jul. szept. 
1921 970 

jul. 
879 2 1 223 244 27 40 — 

1921 okt. , 1951 1260 412 239 206 256 43 4 7 — — 

Az Egyesül t -Ál lamokban, mint lát juk, igen nagy lendületet 
vesz a vas termelés a háborús kon junk túra következtében 1920 
október havá ig ; akkor hirtelen visszaesik úgyannnyira, hogy 1921 
derekán a kohók majd 3 / i része ki lett oltva. Anglia a háború alatt 
változatlanul f enn ta r j a termelésé t — de 1920 október óta ott is 
hanyatlik, sőt rövid időre az 1921. évi munkászavarok tel jesen meg-
béní t ják annak tevékenységét , ami következménye a bérleszáll í tás-
nak és kedvezőtlen gazdasági viszonyoknak. Franciaországban és 
Belgiumban a háború fe l tűnőleg megbéní t ja e termelést , amelyet 
Belgium eddig sem volt képes a háború előtti színvonalra emelni ; 
ellenben Franciaországban Elszász-Lothringia átkapcsolásával 1919 
óta körülbelül elér ték ismét a régi át lagot. Németország vas terme-
lése, amely eddig második helyen állott, 1919-ben hirtelen felére 
zsugorodik, mer t Elszász-Lotharingiával elvesztet te azt a forrását* 
ahonné t eddig ércszükségletének nagy részét fedezte. Az utolsó 
IV2 évben mindegyik országban észlelhető a kedvezőtlen gazdasági 
kon junk tu ra hatása. 

Ugyancsak nagy lendületet vet t a háború alatt a réztermelés , 
amint azt a következő fémtermelés i adatok mutat ják. 

A világ fémtermelése ezer tonnákban (1000 kgr.). 
(Amerikai adatok alapján.) 

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 
réz 886 1016 998 928 1087 1398 1494 1408 963 984 
ólom 1123 1207 1177 1167 1068 1126 1165 1141 863 841 
cink 896 965 1011 876 838 987 1001 810 645 719 
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Ennek megfelelőleg az árak is emelkednek úgyannyira, hogy 
réznél az 1917. évi ár ké tszerese az 1913. évi á r n a k ; valamivel 
kisebb fokú az áremelkedés a többi fémeknél . 1918 óta az árak-
folyton esnek — ami jele annak, hogy e cikkeknél a drágulást 
kizárólag a háborús szükséglet idézte elő, ami megfelelőleg fokozta 
is a réznek előállítását. Ezzel szemben a nemes fémek — arany 
és ezüst — termelése hanyatl ik a háború alatt. Az aranytermelés , 
amely 1912-ben 466 millió dollár é r tékű volt, 1919-ben már csak 
365 millió dol lár ; az ezüst termelés , amely 1912-ben 224 millió 
finom uncia volt, 1919-ben csak 17472 millió uncia. 

Széntermelés átlagos havi összege millió tonnákban (1000 kgr.). 
Évben Egyes.-Áll. Anglia Franciaorsz. Belgium Németorsz 

1913 43.1 24.3 3.4 1.9 15.8 
1914 38.8 22.5 2.3 1.4 13.4 
1915 40.2 21.4 1.6 1.2 12.2 
1916 44.6 21.7 1.8 1.4 13.3 
1917 49.3 21.0 2.4 1.2 14.0 
1918 51.3 19.3 2.2 1.2 13.4 
1919 41.2 19.5 1.8 1.5 9.7 
1920 48.2 19.4 2.9 1.9 10.9 

Max. 1920 dec. 55.0 dec. 23.9 dec. 3.3 dec. 2.1 dec. 11.9 
Min. 1921 ápr. 33.4 máj. 0.06 máj . 2.9 máj. 1.6 máj. 8.7 

1921 okt. 47.3 17.3 3.3 1.9 11.9 
r . 

Az Egyesül t -Ál lamokat kivéve a széntermelés mindenüt t vissza-
fejlődik a háború alatt nyilván munkahiány következtében. Francia-
országban 1919 óta hirtelen emelkedik a termelés, mert 1919-ben 
francia bir tokba jut Elszász-Lothringia és 1920. évben a Saármedence. 
Ugyanekkor Németország széntermelése ennek következtében kisebb 
lesz. Megállapítható azonban az, hogy a francia széntermelés nem 
növekszik olyan arányban, mint amennyivel fogy a német termelés 
az 1919. évben — tehát francia kézben e bányák kevésbé vannak 
kihasználva, mint az előbbi német üzemben. Sőt Németország a 
következő években törekszik kipótolni e hiányt a többi bányákból. 
1921 május havában mutatkozik a szénsztrájk hatása Angliában és 
a sziléziai zavarok hatása Németországban. 

A legfontosabb nyersanyagok termelési viszonyainak áttekin-
tése után célszerű lesz talán még tá jékozódni országonként az 
áralakulás általános irányáról, amint erre módot nyúj t a jelző-
számok rendszere, amelynél az összes nyersanyagok árai — bele-
ér tve a mezőgazdasági és koloniális cikkek árát is — egységes 
számban kifejezésre jutnak. 
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Nagykereskedelmi árak jelzőszáma (1913 100.). 
Ev Egyesült-Áll . Anglia Franciaorsz. Olaszorsz. Németorsz. 

íBradstreet) (Statist) (Stat. gén.) (Bachi) Off. Stat.) 
1 9 1 3 100 100 100 100 ' 100 
1 9 1 4 9 8 9 8 102 9 6 105 
1915 108 127 140 133 142 
1 9 1 6 130 160 189 201 152 
1 9 1 7 172 2 0 6 2 6 2 2 9 7 176 
1 9 1 8 2 0 4 2 2 7 3 4 0 4 0 9 2 1 6 
1919 2 0 4 2 4 2 357 3 6 6 4 1 2 
1 9 2 0 2 0 1 2 9 5 5 1 0 6 2 4 1251 
1920-ban jan. 227 máj. 313 ápr. 591 o k t . 66l> n o v . 1509 

1921 j ú n . papírban 115 183 3 2 6 5 0 9 1366 
aranyban 115 142 137 132 9 3 

1921 o k t papírban 114 163 3 2 2 5 9 9 2 4 6 0 
aranyban 114 130 121 1 2 3 101 

Ez adatokból még jobban kitűnik az áralakulás hullámzásának 
egyönte tűsége a háború ki törése óta. 

Az árak évről -évre emelkednek egyaránt minden országban ; 
ez emelkedés eléri a maximumot először az Egyesül t Államokban 
1920 január havában, ahonnét kiindulva az el terjed Európában a 
t engerpar t tó l kontinentál is irányban. Azóta általános áresés vál t ja 
fel az előbbi irányzatot , amely némi visszaesésekkel 1921. év folya-
mán egyre folytatódik. Az áralakulás e közös i rányzata mellett fel-
tűnik az, hogy évről -évre fokozódik a különbség az egyes országok 
árának magasságában. Nyilvánvalóan évről -évre k imuta tható az. 
hogy a drágaság annál nagyobb lesz, minél magasabb az illető or-
szág papi rva lu tá jának ázsiója, amely utóbbi különösen a békekötés 
óta ölt nagy arányokat a kont inensen. Ugyanis ha az 1921. év junius 
és ok tóber havi adatainak százalékszámát leszállítjuk oly arányban, 
amint az megfelel az aranypari tás százalékának ugyanazon hóban, 
ez esetben, mint lát juk, azonnal eltűnik a nagy különbség az egyes 
országok felső számai közöt t és körülbelül hasonló értékekhez 
ju tunk. Sőt most azzal a különös jelenséggel állunk szemben, hogy 
minél nagyobb egyik ország papi rva lu tá jának ázsiója, annál kisebb 
lesz ez országban a jelzőszám aranypari tásban kifejezve. Ez is ért-
he tő lesz akkor, ha f igyelembe vesszük azt a körülményt , hogy az 
infláció hatása nem egyformán befolyásol ja az árakat . A behozatali 
cikkek ára szükségszerüleg emelkedik éppoly mértékben, mint az 
arany ázsiója avagy a vál tóárfolyamoknak megfelelő arányban ; vi-
szont a belföldön előállított t e rmények ára és különösen olyan ter-
mények ára, amelyeknek kivitele korlátolva van, a külföldinél 
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alacsonyabb színvonalon is lehet, ha azt ott olcsóbban tud ják elő-
állítani, így az infláció hatása is különböző mér tékben mutatkozik 
a belföldi piacon, úgy hogy ott a ranyér tékben számítva egyik-másik 
termény ára állandóan alacsonyabb a külföldi árnál. Mivel pedig 
ennek hatása a je lzőszámokban is k i fe jezésre jut, ennek folytán 
aranypari tás alapján redukálva az utóbbit , szükségszerűieg annál 
kisebb lesz a jelzőszámnak az ér téke, minél nagyobb az illető or-
szág ázsiója és azzal együt t a különbség a belföldi árak között . 

Hogy az infláció hatása a kiskereskedelmi árakben is kifeje-
zésre jut és ezzel fokozza a drágulást , az kitűnik az alanti össze-
állításból, amelynél a fogyasztási cikkek ára különféle háztar tások 
költségei alapján lett megállapítva. 

Fogyasztási cikkek jelzőszáma. 
( Kiskereskedelmi havi át lagárak alapján.) 

Kanada Egy. Áll. Svájc Anglia- Svédo. Franciao. Olaszo. Németo, 
1914 VII. 100 100 100 100 100 100 100 100 
1915 VII. 97 102 119 125 — — 99 -

1916 VII. 102 109 140 148 139 — 116 — 

1917 VII. 130 128 180 180 166 — 146 — 

1918 VII. 146 156 229 203 219 — 197 - — 

1919 VII. 155 175 261 208 257 238 205 : — 

1920 VII. 189 198 253 255 210 341 313 842 
1921 VII. 155 179 209 222 236 307 387 963 

De eltekintve ez eltérésektől, amelyek az egyes országok ár-
alakulásában megnyilvánulnak a valutáris viszonyok hatása alatt — 
általánosságban megállapí t juk a fenti termelési és árstatisztikái 
adatok alapján, hogy másfél év óta a világpiacon súlyos termelési 
depresszió jelei mutatkoznak, amelyek hónapról -hónapra nagyobb 
méreteket öltenek. E depresszió hatása a feldolgozott iparcikkek 
forgalmára is ki terjed, amint az kitűnik a külkereskedelmi forgalom 
alanti adataiból. 

Bevitel milliókban ország értékében. 

Francia Olasz Angol Németalf. Német Egy. Áll.. 
f rank lira font forint márka dollár 

1913 701 304 55 326 897 146 
1918 1858 1332 107 51 — 244 

1919 2983 1385 122 235 2698 311 
1920 2950 1321 143 277 — 428 
1921 (11 hó) 1845 1772 (9 hó) 83 187 9367 (7 hó) 197 
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Kivitel milliókban ország értekében. 
Francia Olasz Angol Németalf. Német Egy. Ali 

frank lira font forint márka dollár 
1913 573 209 44 257 842 204 
1918 394 279 42 32 — 504 
1919 990 505 67 118 838 646 
1920 1870 650 111 142 5776 673 
1921 (11 hó) 1760 773 (9 hó) 59 115 7699 (7 hó) 372 

Ugyan a háború befe jezése után hirtelen nagy lendületet vesz 
a forgalom; mer t a forgalmi akadályok megszűntével a mindenütt 
k i fogyot t készletek beszerzéséről kellett hirtelen gondoskodni . Azon-
kívül lényegesen fokozzák e k imutatások összegét az akkori magas 
árak. De 1921 óta a forgalom is visszafej lődőben van. Különösen 
kitűnik ez olyan államok kimutatásából , amelyek a külkereskedelmi 
forga lmat nemcsak ér tékben veszik fel, hanem annak súlyát is közzé-
teszik. mint a francia , angol és hollandi kimutatások. Eszerint 
Angliában és Hollandiában az 1921. évi forgalom súlya kevesebb 
mint V?>-a az 1913. évi forgalomnak. Egyetlen kivétel e tekintetben 
Németország, amelynél az 1921. évben az utolsó 7 havi kivitel átla-
gos^ é r téke eléri az 1913. évi kivitelnek 9 szeres ér tékét . A drága-
ságon kívül ez te rmészetes következménye annak a milliárdokra 
menő fizetésnek, amelyet szomszédaival szemben kénytelen volt 
elvállalni. Viszont feltűnik a forgalom hanyat lása Angliában, Német-
alföldön és az Egyesül t Államokban, ahol a drágaság sem fokozza 
a forgalom ér tékösszegét . Ugyanekkor a hajóépí tés is kezd hanyat-
lani, minekutána ez hirtelen fellendült közvetlen a háború befejezte 
után, amint ezt a következő adatok igazolják. 

A világ fiajóépitésének havi átlaga hajótonnákban. 
évben 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 

277.740 237.729 100.137 140.673 244.816 453.954 595.379 488.472 

Angliában pedig ezt a gazdasági haladás vagy visszafejlődés 
egyik biztos jelének veszik. 

A gazdasági depressziót a munkáskezek hiánya sem okozhatja . 
Ez kitűnik alanti adatokból , amelyeket az államok közzé tesznek. 

Munkanélküliek százaléka szervezett munkások körében. 
Havi 

átlagban Belgium Anglia Dánia Svédország Németorsz. Kanada 

1913 
1919 
1920 
1921 V. 

2-7 

32-3 

2-1 
2-4 
2-4 

22-2 

7-5 
10-7 

5-8 
18-6 

4-4 
5'5 
5'4 

2o'2 

2-9 
3-7 
3'8 

15-5 

3-5 
4 6 

15-5 
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E kimutatások alapján a munkanélkül iek százalékszáma, amely 
1919. és 1920. évben csak 2'4 és 107 százalék között mozog, 1921. 
tavaszán 15 5 és 32"3 százalék közöt t váltakozik. Eszerint a munka-
nélküliek száma is mindjobban növekszik. 

Ha tehát a fent iekből meggyőződünk afelől, hogy a világpiac-
nak bőven áll nyersanyag rendelkezésére , ha ugyanígy munkaerőben 
sincsen hiány és a ha jóépí tés ú t ján a forgalmi akadályok is meg-
szűntek, amelyek azelőtt megnehezí te t ték a szállítást — akkor a 
jelenlegi gazdasági depressziónak, amely az egész világpiacon mind-
inkább érezhetővé válik, csakis tőkehiány lehet az oka. Vizsgáljuk 
kissé közelebbről ennek je lentőségét . 

A tőkére nézve előzetesen még egy ismeretes megkülönböz-
te tés t kell tennünk. A tőkének az a része, amely mezőgazdasági és 
ipari vállalatoknál állandóan be van fekte tve , kevésbé pusztul t el a 
háború alatt, kivéve olyan vidéken, amely harcszíntér volt. Ez álló 
tőke, ha talán pótlások hiányában kopot t is, többnyire ma is megvan 
az illető vállalatban, amelynél csak csekély kiegészítésre szorul, 
mielőtt újból megindul az üzem. Ami azonban nagy arányban elpusz-
tult a háború alatt, az a gazdasági forgótőke . A tőkének e részét 
ford í to t tuk állandóan a hadsereg élelmezésére, ellátására és a hadi-
szerek készítésére. Ennek egy része valóságban füs tbe ment — másik 
része értéktelen anyag lett a háború befejeztével . 

A forgó tőkét ugyan a háború előtt is évenként elfogyasz-
to t tuk ; de akkor vele állandóan ú j ipari cikkeket állítottunk elő, 
amellyel kiegészí tet tük az árúkészle teket és amelyeket más termé-
nyek ellenében a külföldtől becserél tünk. Ez a reprodukt iv tevé-
kenység tar to t ta fenn évről -évre a forgótőké t , amely a háború 
közben tel jesen elpusztult . Helyet te ma b i r tokunkban van az állami 
kötvény, amely e tar tozást elismeri. Ez utóbbi azonban nem gazda-
sági tőke — akármilyen annak árfolyama — hanem csak jogcím az 
állami jövedelmek egy részére . Ennek megfizetésére több adót kell 
kivetnünk, ami csak megnehezít i ú jabb tőkegyűj tés lehetőségét. 
Ellenben tel jesen hiányzik a milliárdokra menő hadikölcsönök össze-
gének megfelelő gazdasági tőke, amely azelőtt nyersanyagból és 
árúkészletből állott és amely elpusztult a háború a k i t . Ez egyaránt 
hiányzik a hitelező, mint az adós országokban, akár voltak azok had-
viselők, akár nem. A hadviselő államokban azonban még egyéb 
körülmények is hozzájárultak a forgó tőke pusztulásához. 

Mint láttuk, a háborús államok terméshozama egyre csökken a 
háború alatt. Ez ú jabb veszteség a forgó tőke előállításában nem-
csak oly mértékben, amint az megfelel az élelmicikkek értékének, 

2 
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hanem mint „lucrum cessans" az iparcikkek értékéig, amelyeket 
előáll í that tunk volna e készlettel . E hiányt ugyan tö rekede t t kipó-
tolni Közép-Európa lakossága sa já t szükségletének korlátozásával ; 
de ez csak egészségének rovására mehe te t t és az okozott beteg-
ségek és szervi ba jok révén csökkente t te annak munkaképességét . 

Hasonló károk állapíthatok meg az ipari termelés terén. Azon-
felül, hogy a nagy üzemek munkaerő és nyers anyag híján nem 
voltak az eddigi kere tekben fennta r tha tók , de nem is találhattak 
volna piacot terményeik számára, a háború egyik napról a másikra 
szétszakítot ta azt a kapcsolatot , amely eddig összefűzte a világ-
termelést . Az újabbkor i ipari fe j lődésnek egyik sa já t ságos vonása 
épp abban áll, hogy az iparágak mindjobban differenciálódnak orszá-
gok szerint, azaz, hogy a termelési ágak egyik vagy másik országban 
összpontosulnak aszerint, amint egyik ország ipari technikájával vagy 
megfelelő nyersanyag készletével olcsóbban tud ja előállítani az 
illető cikket mint a másik. Amidőn tehát Európa a háború folytán 
három különálló részre szakad, ú jabb iparágak felállításával kellett 
gondoskodni a hiányzó te rmény pótlásáról, amennyiben az nélkü-
lözhetetlen volt. Ez pedig drágí tot ta a termelés t és ismét csak a 
fo rgó tőke igénybevételével volt megvalósí tható. Más ipari üzemeknél, 
amelyeket a háború alatt fokozot t mér tékben kellett igénybe venni, 
mint pld. a szénbányákat , nem lehetet t kellőleg pótolni a berende-
zéseke t ; azok kihasználása sem volt mindig gazdaságos, ami későbbre 
is károsí to t ta a te rméshozamot . Ugyanígy a forgalmi eszközök sem 
voltak karban tar thatók. Mindeme pótlások utólag ú jabb tőkebefek-
tetést igényelnek, aminek eszközlése ipari üzemnél tőkehiány ese-
tében jóval nehezebb, mint a mezőgazdasági üzemben, amelynél a 
megfogyot t fo rgó tőke jórészben saját magát is helyreállí thatja. 
A fe lhozot t és még egyéb felhozható körülmények hozzájárultak 
ahhoz, hogy a háború alatt nemcsak a forgó tőke pusztult el az 
előbb jelzett mér tékben, hanem egyúttal a tőkegyűj tés eddigi forrá-
sai is megapadtak a kedvezőtlen termelési viszonyok következtében. 
Ha tehá t a tengerentúl i államokban rendelkezésre is áll a termelés 
megindításához szükséges nyersanyag és élelmicikk, az európai 
államokban hiányzik az a feldolgozott terménykészlet , amely ezekért 
kicserélendő volna. Valóban tehát Európa elszegényedése és a tőke 
hiánya oka elsősorban annak a gazdasági depressziónak, amely 11U 
év óta sú j t ja a világpiacot és különösen Amerikát és Angliát ; ennek 
bekövetkez té t Keynes ismeretes munkájában előre megjósolta . Olyan 
nagy fogyasztási piac, mint például Oroszország, ma is tel jesen 
ki van zárva a nemzetközi forgalomból és különben is annyira 
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tönkre van téve termelése és hitele a bolsevizmus következtében, 
hogy mint fogyasztó jó ideig nem jöhet számításba. 

Első pillanatra azt hihetnők, e ba jokon könnyen lehet segíteni 
akkor, ha a tengerentúl i államok hitelt nyúj tanak és e címen ren-
delkezésre bocsát ják felgyűlt nyersanyagkészle tüket . Az ilyen ter-
melési hitel nyúj tása azonban többféle nehézséggel jár. Elsősorban 
ki van zárva ebből a nehézipar nyersanyaga, amely nagyobb távol-
ságra nem bír ja el a fuvard í ja t és telepsúlya miatt adot t forgalmi 
körhöz van kötve. így pl. az Egyesült-Államokból alig lehet szállí-
tani vasat az európai kikötőkön túl. Másodsorban a termelési hitel 
nyúj tása a helybeli viszonyok ismerete mellett is kényes dolog ; 
azzal külön e célra szervezet t és nagy alaptőkével rendelkező ban-
kok foglalkoznak. A nemzetközi hi te lnyúj tásnak biztos alapja csak 
a kereskedelmi és bankhitel lehet, amely rövid le jára t ra szól és 
amelynél az ellenérték biztosítva van, könnyen ér tékes í the tő árúval • 
vagy értékcímlettel. Termelési h i te lnyúj tás ilyen bankok közvet í tése 
és jótállása nélkül el sem képzelhető és így is megnehezít i azt a 
huzamos idő, amelyet igényel a nyersanyag feldolgozása és a kész 
termény - előállítása. Harmadsorban az Egyesül t-Államok tudvalevő-
leg már a háborúban bőven hiteleztek a nyugati államoknak, e hite-
lek visszafizetésének módozata ma még előre sem látható. Negyed-
sorban Európában majd mindenüt t olyan ziláltak a valutáris viszo-
nyok, hogy sem a hitelező, sem az adós nem meri vállalni a hite-
lezéssel járó kockázatot . Sőt az állandó és nagyfokú ázsióhullám-
zás mellett a kivitelre szánt te rmelés maga is valutaspekuláció jel-
legével bír, amelynek esélyei belá thata t lanok és tel jesen megsemmi-
síthetik az esetleges termelési nyereséget . A valutáris viszonyokról az 
alanti táblázat nyúj t á t tekintő k é p e t a nagyobb államokra vonatkozólag. 
Bank- és állam/egy forgalom összege milliókban az év végén és az 

aranyparitás évi átlagának százaléka. 
Egy.-Áll. Anglia Franciao. Olaszo. Németo. 
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E kimutatásból kitűnik, milyen nagy mér tékben szaporították 
a hadviselő államok jegyforga lmukat . Az ázsió évi átlaga nincsen 
ugyan arányban e szaporítással, különösen az első é v e k b e n ; de ez 
nem is várható, mert kezdetben a papírpénz a forgalomban lévő 
aranynak foglalta el a helyét és a háborús gazdálkodás mellett a 
forgalmi eszközök szükséglete is megnövekedet t , sőt Németország-
ban mindnagyobb t e rü le t re t e r j ed t ki annak köre. Az inflációnak 
hatása annál jobban mutatkozik a háború befe jezése után, amidőn 
a háborús kon junk tura összeomlik és a gazdasági viszonyok a régi 
mederbe nem képesek visszatérni tőkehiány miatt. Ez is jele annak, 
hogy az úgynevezet t pénzhiány nem pénzben, hanem valóban a ter-
melési tőke hiányában mutatkozik. Ezzel kapcsolatban talán érdek-
kel bír megállapítani azt. hová ment az az arany, amely ezelőtt 
Európában a forgalmat lebonyol í to t ta? Áttekintve a nagy bankok-
kimutatásait , kiválaszthat juk azokat, amelyeknél szemmelláthatólag 
szaporodo t t az aranykészlet 1913. óta. 

Bankaranytartalék millió dollár értékben (kikerekítve) 
Angol Francia Német Hollandi Svájci Spanyol Japán Egy.-Áll 

1913. dec. 170 677 278 62 33 130 112 232 
1921. nov. 622 1066 236 " 244 106 484 628 2849 

összesen 2758 

Eszerint Angliában és Franciaországban sikerült a jegykibo-
csátás alkalmával a bankhoz vonni a forgalomban lévő aranyat vagy 
annak legalább egy részét . E célból Angliában a kincstár bocsátot t 
ki 20 és 10 shillingre szóló „Currency-notes" nevű jegyeket . A német 
bank aranytar ta léka megfogyot t — ellenben szaporodot t ez fe l tűnő 
módon Hollandia, Svájc és Spanyolországban, nemkülönben Japán-
ban. A kiszorí tot t aranynak legnagyobb része azonban az amerikai 
Uniónak ju to t t osztályrészül úgyannyira, hogy az egyesült amerikai 
bank aranytar taléka ma nagyobb, mint az említett összes európai 
bankok tartaléka. Fel tehető, hogy a forgalomban levő arany világ-
készletének több, mint egyharmadrésze az Egyesült-Államokban van. 
Ennek dacára a gazdasági krizis itt tör t ki elősz"r és ugyanitt ölt 
nagy arányokat, amint azt a termelés adataiból láthattuk. 

Közép-Európában még súlyosbít ja a nehéz helyzetet az a körül-
mény, hogy a békekötés után megindult a gazdasági háború a legyő-
zött államok ellen. Tudvalevőleg a kontinensen Németország volt 
a legnagyobb szén- és vas termelő állam. Ma hatalmas nehézipará-
nak fenntar tása nehézséggel küzd, mert elvesztet te Elzász-Lotharin-
giát, ahol eddig fedezte ércszükségletének nagy részét ; ennek beszer-

\ 
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zése ma jórészt Franciaország önkényétől függ . Legújabban sziléziai 
szén- és ipartelepének olyan ha tárvonala t húztak, amely veszélyez-
teti annak te rmelőképességét . Pedig épp a nehézipar az, amely 
nyersanyagának telepsúlya miatt leginkább kötve van a te rmelés 
színhelyéhez és amelynél a kész t e rmény szállítási köre korlátol t ; 
ez iparág tehát t e rmelőképességének veszélyeztetése nélkül nem 
tűr meg ilyen önkényes beavatkozás t . 

Ugyancsak a háború előtt a kont inensen Németországnak volt 
legnagyobb forgalma a szomszédos államokkal. Ma a kiszabott nagy 
kártérí tési összegék és szállítmányok révén véte lképessége meg van 
bénítva, amennyiben ellenszolgáltatás nélkül kénytelen szállítani ter -
ményeinek jó részét, amint azt külkereskedelmi mér lege is muta t ja . 
A régi monarchia szétdarabolása tel jesen megbonto t ta a meglévő 
gazdasági kereteket , aminek következtében egyik-másik termelési 
ág fenntar tása alig lehetséges, vagy tel jesen az utódállam jóakaratá-
tól függ. Magyarország só, ásványolaj és épületfa beszerzésére nézve, 
valamint érc- és szénkészletének pót lására ezentúl szintén a kül-
földre van utalva. 

A középeurópai államok termelésének ugyan némi előnyt lát-
szik nyújani az a körülmény, hogy tel jesen leromlot t va lu tá juknak 
értéke .külföldön jóval alacsonyabb, mint belföldön ; ezáltal külföl-
dön jobban tud ják értékesí teni az árút , mint más, "rendezettebb valu-
tával biró államok. Ez a körülmény azonban másrészt megnehezít i 
és megdrágí t ja a külföldi árú behozatalát . Kivitel és behozatal pedig 
mint tudjuk, együt tesen szokott kifejlődni, egyik a másik nélkül a 
hitelezés esetétől eltekintve el sem képzelhető. Továbbá a valutá-
nak leromlása olyan vagyonel to lódást okoz a társadalmi osztályok 
között és rnnyi ra megront ja az állam pénzügyeit , hogyha egyesek-
nek van is haszna ez állapotból, közgazdasági szempontból ez előny 
ellensúlyozva lesz ennél sokkalta nagyobb kárral . Hogy ilyen gaz-
dasági és politikai viszonyok mellett a termelés egyhamar nem tér-
het vissza régi medrébe, az önként ér tetődik. 

Más gazdasági krízisek esetében, amelyek akár háborúk, akár 
gazdasági tú lhaj tások következtében előállottak, rendesen rövid idő 
alatt lehetett segíteni a bajon. E krízisek többnyire helyenként léptek 
előtérbe és fokozatosan különféle mére tben te r jed tek el a világpiacon, 
amidőn alkalom nyílt arra, hogy az érdekei tek egymásnak hitel-
nyúj tás ú t ján segí tségre legyenek. A mai gazdasági krízis a legtöbb 
helyen egyszerre é rezhető ; az általános tőkehiány és magas kamat-
láb megnehezíti a hi telnyújtást az egész világon ; a zilált valuta-
viszonyok és a legyőzött országokkal szemben alkalmazott rend-
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szabályok pedig egyenesen kizárják annak alkalmazását az utóbbi 
országokban. 

Ha sikerül is a nyugat i ál lamoknak és Amerikának enyhíteni 
e ba jokat hatalmas gazdasági fo r rások igénybevételével — amint-
hogy az élelmezés kérdésé t máris tel jesen megoldot ták — mégis 
előrelátható az, hogy ez országok termelőképessége csak akkor fog 
tel jesen helyreállani, ha ismét meglesz a piac terményeik árusítá-
sára Közép- és Kele t -Európa közel 300 millió lakossága körében. 
Ez pedig csak akkor lesz meg, ha helyreáll ez országok vétel-
képessége saját te rmelésüknek helyreállí tása út ján. Reményünk lehet 
tehát arra, hogy az a visszahatás, amelyet a gazdasági háború gya-
korol a gazdasági életre a győző országok körében, idővel meg-
győzi ez országok vezetőit eddig követe t t poli t ikájuk helytelen vol-
táról és e he lye t t a legyőzött országok termelésének előmozdítását 
fogják ismét célul kitűzni. Ennek szükségét már hivatalos körök-
ben is kezdik belátni, amint az angol és amerikai- államférfiak nyi-
latkozataiból kivehető. 

A világpiac mai helyzetének és kialakulásának át tekintése után 
á t té rhe tünk különleges gazdasági helyzetünk tárgyalására. A gazdasági 
krízis súlyát, a tőkehiányt, a régi gazdasági kötelékek felbomlását és a 
jóvátétel rémét mi is érezzük éppúgy, mint egykori szövetségeseink. 
Helyzetünk e ba jok közepet te mégis annyival kedvezőbb, hogy mint 
agrárállam nem függünk a külföldtől élelmezés tekinte tében ; hogy hiá-
nyos forgótőkénk a mezőgazdaságban önmagát helyreáll í thatja, a romá-
nok által okozott veszteségek dacára ; hogy remélhetőleg a nyersanyag-
termelés révén egyéb kereseti forrásainkat is mielőbb lábraállíthat-
juk. 1921. évi kivitelünk már fe l tűnő haladást mutat az 1920. évi kivi-
tellel szemben ; kiviteli többle tünk van gabonatélékben, gyümölcsben 
és magvakban, állatokban és állati te rmékekben, borban, gyapjúban, 
kőárúkban, villamos gépek és készülékekben. Számíthatunk tehát 
arra, hogy a mezőgazdasági t e rmények ellenében a hiányzó nyers-
anyagot , sót, épületfát , ásványola ja t és ipari cikkeket a közelebbi 
vagy távolabbi szomszédainktól mindenkor beszerezhet jük . Egyik-
másik iparágunk már ma is kellőleg el van látva munkával. Ezidő-
szerint mennyiségre nézve legnagyobb a forgalmunk Ausztriával, 
utána következik Csehszlovákia és Németország. 

Ez előnyökkel szemben annyival kedvezőt lenebb gazdasági 
helyzetünk, hogy áraink állandóan magasak és hogy ez áremelkedés 
az utolsó két esztendőben is némi megszakítással folytatódik akkor, 
amidőn külföldön az árak már esnek. E fel tűnő jelenség, amely 
különben egyik-másik szomszédunknál még nagyobb arányokat ölt, 
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nem magyarázható meg sem általános gazdasági indokokkal, sem a 
mai termelési viszonyokkal. E je lenségnek csak az a különleges oka 
lehet, amelyre a nyugati államoknál utal tunk, ugyanis a valutának 
nagyfokú elér téktelenedése, ami az árak emelkedésében megnyilvánul. 
Ennek tüzetes megállapítására szükségünk volna nálunk is a jelző-
számok alkalmazásara. Sajnos ilyenekkel ez időszerint nem rendel-
kezünk. Azok az áramlatok és jelzőszámok, amelyeket az Osztrák-
magyar monarchia áralakulására vonatkozólag 1867—1897-ig közzé-
tettem*) és amelyek később 1909. évig kiegészítve megje lentek a 
hágai nemzetközi statisztikai intézet 19-ik kötetében, ma többé 
ki nem egészíthetők és fel sem használhatók, mert azok a régi 
monarchia különféle piacainak adatai alapján lettek összeállítva. 
Ezeket tel jesen új alapon kellene átdolgozni, ami ezidőszerint 
szintén akadályokba ütközik. 

Elsősorban az áralakulás maga olyan szélsőségek között mozog, 
hogy ilyen viszonyok mellett nehéz olyan átlagot megállapítani, 
amety körül ingadozik az ár. Ha például a búza ára a folyó gazda-
sági év elején 7—-800 korona —- ma pedig 2500 korona, akkor e 
két adatból nyert átlag olyan ár, amely csak átmeneti leg szerepelt 
a piacon. Másodsorban a háború alatt és annak befe jez te óta számos 
termény ára hatóságilag volt megál lapí tva; emellett azonban t i tokban 
külön üzlet alakult ki sokkal magasabb árak mellett. Mikép állapítható 
meg ilyenkor az á r á t l ag? Harmadsorban az árúforgalom számos ága 
annyira korlátolva volt hatósági intézkedések alapján, hogy emellett 
természetes áralakulásról nem is lehet szó. E fa j ta megállapítások a 
rendes viszonyok beállta után lesznek csak utólag eredményesen 
eszközölhetők. Ha eddig is némi át tekintést akarunk nyerni jelenlegi 
viszonyainkról — amelynek súlyát nap-nap után érezzük — fel-
használhat juk e célra a „Pester Lloyd" című napilapban megjelent 
adatokat avagy Dálnoki-Kováts J enő összeállítását, amelyet a Köz-
gazdasági Szemle 1921. évi má jus—jún ius havi füzetében te t t közzé 
és amelyet azóta a „Magyar Ipar" című hetilapban folytatot t . Ez 
utóbbi összeállítás 32 tisztviselő és munkáscsalád háztartási 
kiadása alapján készült és a százalékszámok összegezésénél az 
egyes tételek jelentősége is figyelembe vétetet t , amint azt az 
amerikai munkásügyi hivatal is teszi ugyanilyen jellegű összeállítá-
sában. E jelzőszámok azt muta t ják , hogy az árak nálunk a háború 
első évétől kezdve állandóan emelkednek ; sőt az emelkedés a 
háború utáni években ölt különösen nagy arányokat . A jelzőszám 

*) L. a Közgazdasági Szemle 1899. évi évfolyamát p. 453—492., p. 568—588., 
p. 623—670. ' 
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1921 január havában maximumot ér el, amely 4974-szer nagyobb a 
békebeli áraknál ; ettől kezdve valutánk árfolyamának javulásával 
visszamegy 3 3 V 2 " s z e r e s é r t ékre — de ugyanaz év július havától 
kezdve ismét emelkedik, úgyannyira , hogy november hóban az 
árát lag közel 64-szerese a békebeli át lagnak. 

Ez emelkedés messze felülmúlja az áremelkedésnek legmaga-
sabb fokát, amelyet a fenti adatok alapján külföldön megfigyel-
het tünk. A kiskereskedelem fogyasztási cikkeinél legmagasabb a 
jelzőszám Németországban és ez nem egészen 10-szerese a béke-
beli áraknak. Ha összehasonl í t juk a fe lvet t emelkedést jegyforgal-
munk mennyiségének emelkedésével , megtalál juk az arányt a ket tő 
között . Jegyforga lmunk a háború előtt az egész monarchia területén 
körülbelül 2500 millió kor. volt. Ebből 40°/o alapon számítva Magyar-
országra esett 1000 milliókor, forgalom. A mai Magyarország V3 része 
réginek; de mivel a gazdagabb rész, a mai t e rü le t re körülbelül 500 
millió korona számítható a régi alapon. Ezzel szemben mai jegy-
forga lmunk 25—26 milliárd korona — tehát 50 —52-szerese az előbbi 
forgalomnak. Akár helyes e becslés akár nem, ál talánosságban meg-
állapítható az, hogy a jegyforgalom mai mennyisége bizonyos arány-
ban áll az árak magas színvonalával. Akármilyen legyen tehát állás-
foglalásunk a pénz mennyiségi elméletével szemben — amely elmé-
letet nézetem szerint különben is csak egyik-másik túlzóval szem-
ben kell helyesbíteni — a felhozot t tények alapján el kell i smernünk 
azt, hogy a drágaságnak nálunk észlelhető magas fokát elsősorban 
és főkép a papírpénz túlnagy mennyisége idézi elő, amelynek ázsiója 
többnyire az árakkal együtt emelkedik. Ugyanezt az összefüggést 
ázsió és áralakulás között a külföldi adatok alapján is megállapít-
hattuk. El kell ugyan ismernünk, hogy itt is vannak kivételek. 

így például ha összehasonl í t juk kiviteli terményeink árát a 
külföldi árakkal az ázsió alapján, azt tapasztaljuk, hogy azok nálunk 
olcsóbbak arany ér tékben mint külföldön. A búza ára New-Yorkban 
november hó végén 120 cent per bushel. Métermázsára átszámítva 
ez megfelel 22 korona 10 fil lérnek aranyban, ami a valutaárfolyamok 
alapján 3182 papirkoronával egyenér tékű. Ugyanekkor a búza bel-
földi ára 2300 korona, — tehá t jóval kevesebb a külföldi paritásnál, 
amelynél még a szállítási köl tséget sem vet tük figyelembe. Viszont 
a behozatali cikkek áránál tel jesen érvényesül az ázsió árfokozó 
hatása, noha még itt is e lőfordulhat a külföldinél olcsóbb ár jegyzés 
oly esetekben, amidőn kompenzációs árúbehozatallal van dolgunk. 
De ál talánosságban az export- és importcikkek áralakulása külön-
böző módon fogja visszatükröztetni az infláció hatását . Egy pillana-
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tig sem akarom tehát állítani, hogy a pénzmennyiség egyaránt és 
egyenlő mér tékben befolyásol ja az összes t e rmények árát . A ter -
mények különleges termelési és forgalmi viszonyai, a hitelviszonyok, 
szociális körülmények, egyéni ízlés és szükséglet stb. mindannyian 
hozzájárulnak ahhoz, hogy pénzünk ér tékcsökkenése különböző módon 
jut kifejezésre az áralakulásban. Azt a nagy ellentétet sem hagy-
ha t juk figyelmen kívül, amely pénzünk belföldi és külföldi é r téke 
között állandóan megnyilvánul. De ha mindezt el ismerjük, azért 
ál talánosságban azt kell állí tanunk a felhozot t külföldi és hazai 
adatok alapján, hogy annak a magas árnivónak, amely a külföldtől 
el térően nálunk egyre fokozódik, főoka valutánk inflációja. 

Ha ezt el ismerjük, ebből önként következik az, hogy a jelen-
legi drágaság megszünte tésének egyetlen módja az állami pénzügyek 
rendezése és a valutaügy szabályozása, amely feladat célszerűen 
csak együt tesen oldható meg. A drágaság le törése tehát tu la jdonkép 
nem is gazdasági kérdés, hanem pénzügyi feladat . 

Más kérdés az, nem-e célszerű átmeneti leg, amíg a fenti célt 
e lérhet jük, enyhíteni a fogyasztók sorsán, akár egyes nélkülözhetlen 
fogyasztási cikkek árának szabályozásával, akár a- külforgalom mester-
séges korlátozásával, ami lenyomja legalább a kiviteli cikkek árát. 
Az e téren szerzett tapasztalataink azt bizonyít ják, hogy ilyen intéz-
kedések káros hatással vannak a termelésre és csökkentik annak 
mennyiségét . így például a kenyérmagvak árszabályozásának az volt 
a következménye az elmúlt években, hogy a kenyérmagvak te rü le te 
kisebb lett és helyet te más növények terü le te nagyobbodot t . Ez 
kitűnik Csonka-Magyarország termelési adataiból az elmúlt években. 

Csonka-Magyarország gabona termelésének 

területe ezer hektárban termése ezer métermázsában 
1911—15 1918 1920 1921 1911—15 1918 1920 1921 

é v e k á t l a g a é v e k á t l a g a 

búza 1.511 1.347 1.077 1.091 19.942 10.999 10.322 12.815 
rozs 680 609 597 555 8.033 5.153 5.143 5.612 
árpa 525 429 512 480 7.128 3.528 4.719 4.483 
zab 345 337 325 326 4.398 2.396 3.238 2.923 
tengeri 859 859 816 816 15.054 8.955 12.742 6.894 

Feltűnő különösen a búzaterület hanyatlása, amíg a tengeri és 
zabnál aránylag csekély a terület kisebbedése. Ennek következménye 
a kenyérmagvak hozamának nagyfokú csökkenése, amely csak az 1921 
évben mutat kedvező fordulatot . Lehetséges, hogy az eredménynél 
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az eltitkolási tö rekvés is közrejátszik, amellyel a gazda leszállít-
hat ja a beszolgál ta tandó gabona mennyiséget . Ha ennek hatását el 
is ismerjük a fenti adatok mérlegelésénél , mégis feltűnik a változás 
nagy mére te és annak folytatólagos volta, ami nem lehet mester-
séges ; továbbá az a körülmény is, hogy ugyanez nem észlelhető a 
tengerinél , amelynél szintén le kellett adni a t e rmésnek egy részét. 
A jelenség az egyéni érdek alapján is te l jesen indokolható azzal, 
hogy pld. az 1920. évben át lagos te rmés mellett a máktermelés vagy 
heremagtermelés a köl tségtöbblet leszámítása után háromszor oly 
nagy jövedelmet adott , mint a búza te rmés az akkori maximális ár 
alapján. Mindenesetre tehát a maximálás ténye hozzájárul t a kenyér-
magvak te rü le tének kor lá tozásához ; ha azt fo ly ta t juk , az lett volna 
a következménye, hogy búzában még sajá t szükségletünket sein 
tudtuk volna állandóan biztosítani, mint ahogy az 1920. évben a 
kivitt 13.202 métermázsa búza- és rozsliszttel szemben 141.245 
métermázsa ugyanilyen lisztet hoztunk be, tú lnyomóan az amerikai 
Egyesült-Államokból. Ezzel szemben 1921 szeptember haváig szabad-
forgalom mellett már 382.070 métermázsa lisztkivitel feleslegünk 
mutatkozik. Az 1921 telén fennálló sertéskiviteli tilalom leszállította 
ugyan a hízó ser tések árá t a tavalyi árnak majdnem felére. Ez ár 
azonban semmi arányban nincsen az árpa és kukorica árával, aminek 
folytán a hizlalás veszteséggel jár. Ennek előrelá thatólag az lesz a 
következménye, hogy a gazda a folyó évben korlátozni fog ja sertés-
állományát — már is nagy mennyiségű malac jön a piacra — ami-
nek következtében a jövőben lesz hosszabb ideig hiány és drágaság 
ser tésben és zsírban. Minden ilyen szabályozás, ha pillanatnyilag 
e r e d m é n i ^ e l is jár, ká ros hatással van a te rmelésre és későbbre 
drágí t ja meg az árút. A mai viszonyok mellett pedig nem lehet 
célunk az, hogy állami beavatkozással megnehezí tsük egyik vasy 
másik termelési ág művelését . A háborúban szenvedet t tőkeveszte-
séget akkor fogjuk leggyorsabban kipótolni, ha tág tere t nyitunk 
minden téren az egyéni érdek érvényesülésének, ami szabadtermelés 
és forgalom mellett é rhe tő el legjobban, közgazdasági szempontbó 
ezirányban nem lehet nézetel térés . 

Ha ezzel szembe helyezzük a szociális érdeket , amely megkívánja 
azt, hogy bizonyos osztályok megélhetéséről gondoskodjunk, amelyek 
a mai árak mellett nem képesek magukat fenntar tani : ez szintén 
nem lehet vita tárgya. E tekintetben tehát csak az eszközök meg-
választásában térhetnek el a vélemények. E célt nézetem szerint jobban 
elérjük akkor, ha az ezen osztályok ellátásához szükséges költség-
többletet adózás alakjában kivet jük azokra a termelőkre , akik a 
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mai viszonyok mellett nagy kerese thez és haszonhoz jutnak. így 
például a gazda ma t ízszeresét fizeti a régi fö ldadónak. Ha a mai 
árak és jövedelmek alapján arányba akarnók hozni az adót a háború 
előtti adó és jövedelem között i aránnyal , annak ér tékét jóval maga-
sabbra kellene felemelni és a gazda akkor sem fizetne többet , mint 
fizetett a háború előtt. A szociális érdek biztosításánál is tehát a 
pénzügyi eszközök alkalmazását cél ravezetőbbnek tar tom, mint az 
állami beavatkozás t a te rmelés és forgalom viszonyaiba. Ilyen garan-
cia mellett a termelő is könnyebben fizeti az adót mint anélkül. 

Bármilyen té ren vizsgáljuk tehát különleges bajaink kút for rá -
sát és orvoslásának módozatai t , mindenüt t a magasabb adózás szük-
sége merül fel. Ezért szükségesnek véiem a nagyközönség körében 
is minél inkább ter jesz teni annak fel ismerését , hogy a mai drágaság 
főoka a bankóprés és az állami pénzügyek megromlása . Ha a köz-
vélemény tudatára jön annak, hogy e téren csak takarékosság-
gal és az adópréssel lehet megjavi tani azt, amit a bankóprés 
e l rontot t , talán könnyebben fog ja meghozni azt a nagy áldozatot» 
amely annak elhárí tására szükséges , mint az esetben, ha csak állam-
pénzügyi érdeket helyezünk előtérbe. Ha időközben a gazdasági 
krizis is meghozza egykori ellenfeleink körében azt a visszahatást , 
amelyet tőle e lvárunk és szabad forgalom mellett mindenki meg-
feszí tet t erővel hozzálát a termelés munkájához , amellyel sa já t ér-
dekét szolgálja és egyút ta l adóf izetőképességét is fokozza, remé-
nyünk lehet arra, hogy be lá tha tó időben ki jutunk abból a nehéz 
helyzetből, amelyben jelenleg vagyunk. 

jankovich Béla. 

t 



Adó- és illetékügy* egyezmények; 

I. Vezető gondolatok. 
A nemzetközi pénzügyi jogban a különböző állami pénzügyi 

fe lségjogok egymáshoz való viszonya nyer szabályozást. Megálla-
pítja azt, hogy meddig t e r j edhe t az állam adóztatási jogköre. Az 
állami kapzsiság ugyan lehetőleg mindent hatalmi körébe iparkodik 
vonni, de ennek némi kor lá tokat szab a lehetőség határain kívül 
egyrész t más államok igénye, melyeket nemzetközi megál lapodások 
biztosítanak, másrészt a józan belátás, mely az ál lamhatalmat bizo-
nyos megadózta tásoktól az okon tar t ja vissza, hogy sajá t polgárai t 
sú j taná érdemtelenül adóteherrel . Fe j tegetése imnek is az a célja, 
hogy reámutasson az anyagnak ezen hármas tagozódásában azokra 
a különböző lehetőségi, szerződési és belátásos szempontokra , me-
lyek a helyes szabályozásnak egyedüli alapját képezhet ik . 

A különböző gondola tmenetek közül elöl járóba néhányat ide-
állítok. 

1. A pénzügyi szuverenitás elvileg k i ter jed mindarra, ami az 
államhatalomnak tényleg alá van vetve. Úgy hogy elvileg megadóz-
ta tha t ja az állam azt az itt lakó gazdasági alanyt, ki jövedelmeit 
más állam terü le térő l húzza, vagy akinek vagyona más állam terü-
letén van. Lehet azonban, hogy az állam nem tar t ja helyesnek ezt 
egész következetességgel keresztülvinni, miután abból indul ki, 

így polgárait kétszeresen adóztatván meg, őket jogi szempont-
ból igazságtalanul sú j t ja , gazdasági szempontból pedig vagy kiván-
dorlásra kényszeríti , vagy pedig egyéb oly lépésekre, melyek az 
állam gazdasági hata lmát idegen terüle tek fölött lényegesen csök-
kentik. Ez vezet ahhoz a megfontoláshoz, hogy pl. az úgynevezett 
holding companyk, melyek csak más állam területén levő gazda-
sági érdekel tségek részvényeinek letéteményesei , lényegesen ked-
vezőbb elbírálásban részesül jenek, mint egyéb az állam hatalmi 
körébe eső társulatok, melyeknek működési köre kizárólag vagy 
túlnyomóan a belföld. Minél nagyobb érdekek fűződnek ahhoz, hogy 
az idegen terület tel szemben é rvényes í the tő gazdasági befolyás 

* A Magyar Közgazdasági Társaság 1922 február 3-i ülésén tartott előadás. 
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erősödjék, vagy megmarad jon , annál inkább kell az ezen érdek-
körbe eső adóalanyokat a ke t tős megadózta tás hátrányaitól védeni. 

2. „Kettős megadóztatás" jelszó alatt i smerjük azokat az eszme-
meneteket , amelyek arra vonatkoznak, hogy ugyanzon adótárgy 
vagy ugyanazon adóalany ne kerül iön két államban megadózta tásra , 
s ennek az eszmemenetnek Trianon óta egyrészt a brüsszeli kon-
ferencia, másrészt a multévi római tanácskozás úgy jogászi, mint 
gazdasági vonatkozása i t fe l tár ta . A békeszerződés által t e remte t t 
helyzet mellett azonban nemcsak a szimultán, hanem az egymásra 
következő ke t tős megadózta tás kérdései is je lentőséggel bírnak, 
vagyis nem csupán abból állanak elő komplikációk, hogy egyidőben 
két adóztatási fe l ség jog harcol valamely adóalapnak hatalmi körébe 
való vonásáé r t , hanem abból is, hogy egyes államok, s így a mi 
monarchiánk is darabokra töredeztek, s hogy egyrészt a hátra lékos 
adók kérdésé t , másrészt azt kell tisztázni, hogy a kele tkezet t adó-
alapok mely ideig esnek a régi állam, mely időtől fogva az ú j 
állam hatalmi körébe, s hogy mennyiben u tódok ezekre a régi adó-
alapokra nézve az utódál lamok, eset leg mennyiben felelnek a pol-
gáraik által előzetesen befizetet t összegekér t pl. a fogyasztási adók-
nál. A ke t tős adóztatás ez utóbbi, a békeszerződésse l kapcsolatos 
kérdése i t szépen világította meg a Közgazdasági Társaságban a 
mult év folyamán dr. Klug Emil által t a r to t t előadás, s annak alap-
ján kifej let t vita. 

3. A szimultán s egymásutáni ke t tős adózta tásra vonatkozó 
kérdések legnagyobbrész t negatív formulában nyernek megoldást , 
amely formula megállapít ja azt, hogy egyik állam mit „ne" bántson 
a másik által már megadózta to t t jövedelemből , s inkább nemzetközi 
megállapodások ú t ján szabályozandók. Azonban van ezeknek más 
oldaluk is. Az állam a^sa já t maga belátása alapján, s nem szerző-
dések folytán nyúj t kedvezményt azoknak, kik a másik gazdasági 
terüle t „gazdasági áthatolásának" munká jában részt vesznek. Ezek 
a kérdések kizárólag a belső tö rvényhozás feladatai , s kapcsolato-
sak a nemzeti elzárkózás s az abszentizmus alább, 6. alatt jelzendő 
kérdéseivel. 

4. Nemzetközi szerződések által szabályozott kérdések közé 
tartozik az állami hatalom érvényesülésének biztosítását szolgáló 
kölcsönös jogsegély kérdése is. Egyik állam szerződésileg kötelezi 
magát arra, hogy a másik állam adóztatási jogkörének gyakorlását 
lehetővé teszi akkor is, ha az adóalany vagy adótárgy nincs többé 
annak hatalmi körében. Minél te l jesebb az államoknak egymástól 
való elzárkózása, s minél inkább törekszenek arra, hogy nacionali-
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zálás címén, vagy más címeken csússzék át a vagyon a másik 
állam terüle téről őhozzájuk, annál kevésbé lesznek haj landók 
megengedni a jogsegély ezen f a j t á j ának ki ter jesztését . A mi időnk-
ben a vagyonoknak ide-oda való to logatása fokozot t mér tékben 
lett a régi időkkel szemben az adó alól való k ibúvás eszköze, s 
pl. az 1919. év elején tar to t t , Szende-féle vagyonadó-anké ten na-
gyon sokan hangsúlyozták ezirányú nemzetközi megállapodások 
sürgős létesí tését . 

5. További gondola tcsopor t az ú. n. adózáradék. Sok nemzet-
közi szerződés biztosí t ja azt, hogy az idegen ál lampolgár adóztatási 
tekintetben nem részesül kedvezőt lenebb elbánásban, mint az illető 
állam sajá t polgára. E t á rgy vitatása, s szabályozása körül sokszor 
t isztázandó, hogy az idegen ál lampolgár nincs-e kedvezőbb hely-
zetben sa já t polgárunknál . Sok oly adó vagy illeték van, mely a 
külföldit nem súj t ja , s azér t annak termelési költségei lényegesen 
alacsonyabbak. (Gondoljunk, egyebektől eltekintve, nálunk a had-
mentességi díjra, vagy a fe lmente t t ekér t fizetendő adóra.) Az adó-
záradék a lapgondala ta egyébként az, hogy lehetőleg meg kell szün-
tetni minden olyan adóztatási módot, mely lehetet lenné, vagy költ-
ségesebbé teszi egyik állam polgárának a másik állam terüle tén való 
működést . 

6. Ez a gondola t vezet el kérdéseink egy másik komplexumá-
hoz, melynek középpont já t annak eldöntése képezi, hogy az adóz-
ta tás alapját inkább a lakóhely képezze-e, é r tve ezalatt az illető 
jogalany gazdaság i ' t evékenységének központ já t , vagy a súlyt inkább 
a honpolgárságra, a jogi személyek nemzeti hozzátar tozóságára fek-
tessük-e ? Különösen ott é rvényesül ezeknek a kérdéseknek nagy 
jelentősége, ahol az abszentizmust szabályozzuk, s ahol választanunk 
kell a közt, hogy polgárainknak gazdasági létét is tel jesen hozzá-
fűzzük az államhoz, iparkodunk megakadályozni azt, hogy ő gaz-
dasági egyéniségét a külföldön érvényesí tse . Az abszentizmus meg-
adóztatása ugyanis nemcsak azt jelentheti , hogy valaki az itt, a bel-
földön szerzet t jövedelmét költi el külföldön, s őt ezért fokozott 
adóval súj tom, de je lenthet többe t is, nevezetesen azt, hogy a kül-
földre kivándorlást megakadályozom az itteni vagyon és jövedelem 
fokozot t megadóztatásával . A régi Magyarország nem igen töreke-
dett arra, hogy polgárai a szomszédos államok gazdasági életében 
részt vegyenek. A mai Magyarország pedig kénytelen erre. De az 
abszentizmus szabályozása mint nemzetközi szerződési anyag is 
nagyfontosságú, s nem intézhető el pár szóval, mint a múltban, 
mert Magyarországra nézve terüle tének szétszakadozása folytán 



33 Adó- és illetékügyi egyezmények. 

igen nagyjelentőségű, hogy az utódál lamok a te rü le tükön vagyon-
nal s jövedelemmel rendelkező egyéneknek ne tegyék lehete t lenné 
súlyos adóterhekkel a Csonka-Magyarországon való ta r tózkodás t . 

7. Az illetékeknél is előállanak mindazok a problémák, melyek 
a közgazdasági élet és az adók közti viszonyban jelentkeznek. Itt 
is látjuk a kettős illetékezés jogi mél tányta lanságát és gazdasági hát-
rányait, az ügyletkötési hely és a gazdasági hatályosulás közti ver-
senyt, mely kérdések szabályozásánál ismét el lentétbe kerülntek az 
állam pénzügyi é rdeke s a közgazdasági érdek. A múltban nem sok 
jelentősége volt Magyarországon a külföldi okiratnak, ellenben ma 
az ország szét töredezése folytán külfölddé vált terüle tek ügylet-
kötései nagyje lentőségűek, s itt a helyes megoldás nem csupán a 
pénzügyi s közgazdasági, hanem általános politikai szempontok 
f igyelembevételét is megkövetel i . 

8. A vámok, prémiumok s fogyasztási adók kérdése fe j tege té-
seim körén kívül esik, habár a háború előtti időben pl. a brüsszeli 
cukoregyezmény e tekinte tben nagy ú t tö rő gazdasági je lentőséggel 
bírt, s a vámok, prémiumok, fogyasztási adók adókieg^enlí tő hatása, 
a termelés serkentő vagy csökkenő vonatkozása nagyjelen-
tőségű, de e témák a pénzügyi jog keretei t messze túlszár-
nyaló je lentőségű matér iává nőt tek ki. 

9. A különféle vezető mot ívumok ismer te tésé t azzal zárom be', 
hogy rámuta tok a tá rgyunk szabályozásánál sokszoros és állandóan 
hangozta tot t egyik alaptételre, a viszonosságra — s el lentétére, a 
retorzióra. 

Ez a viszonosság elvileg azt jelenti, hogy az egyik állam 
ugyanúgy fog eljárni, mint a másik állam. De amily egyszerűnek 
látszik ez a gondolat , annyira körömfon t elváltozásait eszelte ki a 
pénzügyi kapzsiság. Az, hogy az A. állam a B. állam polgárával 
úgy jár el, mint ahogy a B. állam az A. állam polgárával, az elv-
nek elsődleges és természetes érvényesülése . A. állam nem adóz-
tat ja meg a B. állam polgárát , ha a B. állam sem rój ja meg adó-
val az A.-ét. A másik alakulása a viszonosságnak az, hogy A. állam 
nem adóztat ja meg sajá t ál lampolgárának a B. állam területén levő 
vagyontárgyát vagy jövedelmét , hanem azt átengedi a B. államnak, 
mert a B. állam állampolgárának az A. állam államterületén levő 
vagyontárgyát s jövedelmét amúgy is az A. állam vonhat ja adó alá. 
Az A. állam érdeke itt különös védelmet nem igényel, mert a B. 
állam á lampolgárával szemben a B. állam segélyére nincs szüksége. A 
viszonosság nem a másik fél akaratán, hanem a tények benső ere-
jén épül föl. De itt belekapcsolódik, mint alább látni fog juk , sok 

J 
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eszmemenetbe a retorzió gondolata , ? az A. állam saját polgárán 
üt egyet, hogy így a B. állam ellen léphessen föl. Azt mondja , én 
sa já t po lgáromnak a B. államnál levő adóalapjai t csak akkor nem 
bántom, ha ő sem bán t j a sa já t polgárainak nálam levő adóalapjait . 
Feledi azt, hogy így sa já t polgárainak okoz kárt, azokat sú j t j a a 
helyett , hogy akár a másik államnak, vagy a másik állam polgárá-
nak okozna kárt , s tu la jdon polgárától kívánja, hogy ő gyakorol ja 
azt a nyomást a másik ál lamhatalomra, amely nyomást gyakorolni 
neki magának nem áll módjában . 

A viszonosság oly intézmény, mely nemcsak szerződésben jut 
kifejezésre, hanem az államhatalom egyoldalú ki jelentéseiben is, 
melyek megfelelő elbánást biztosítanak a másik állam polgárai 
részére arra az esetre , ha a másik állam viszont ugyanezt biztosítja. 

A retorzió gondolata egyszerűbb s kézzelfoghatóbb formát 
ölt akkor, ha A. állam a B. állam polgárait bizonyos különbözeti 
adókkal sú j t j a az esetre, ha B. állam igazságtalanul jár el az A. 
állam polgáraival szemben.*) 

* * * 

A fölvetet t kérdések nem oldhatók meg csupán a maguk saját 
tárgyi köréből, vagy pedig az igazságosság elvének alapulvétele 
mellett csupán a különböző jogi kategóriák viszonyításából. A kér-
dések legtöbbjé t a nemzeti s gazdasági politika céljaiból kiindulva 
kell megoldanunk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mely irányban 
kell haladnunk. Haladhatunk a komitácsi politika irányában. Enged-
jük a közgazdasági életet atomizálni, a meglevő kereskedelmi s 
ipari kötelékeket elpusztulni abban a tudatban, hogy Csonka-
Magyarország gazdaságilag nem pusztulhat el, mert mezőgazdasága 
ezt megakadályozza. De haladhatunk oly irányban is, hogy a jelen-
levő ér tékeket elpusztítani nem engedjük, a meglévő kötelékeket , 
kapcsolatokat erős í t jük s ezzel a határainkon kívül élő magyarság 
ere jé t is megfelelően fokozzuk. Ezt a második irányt tartom 
helyesnek. Ezért t a r tom szükségesnek, hogy minden áron töreked-
jünk az utódál lamokkal szerződéseket kötni s e szerződésekben a 
magyarság meglevő ér tékeinek biztosítására törekedni . Komitácsi 
politikát folytatni ráérünk akkor, ha ez a politika csődöt mondott . 

Ennek a szerződéses politikának alapelve kell hogy legyen a 
fu ro r financialis kikapcsolása. Félek, hogy ezt nem nagyon remél-
het jük. 

*) A felsorolt gondolatmenetek illusztrálásául legyen szabad hivatkoznunk 
az olasz kereskedelmi szerződés 1908 : XXIII. t.-c. 1., 2., 3. és 12. §§-aira s a zar-
jegyzőkönyv 2. §-ára. 
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Pénzügyi szakembereink a kincstár pillanatnyi érdekét s hasznát 
mindennek fölébe helyezik. Pé ldaképen idézem Spiro Dezsőnek az 
Adó című szaklap 1921. évi folyamában megje len t s a vállalatok 

/ / 

kivándorlásáról irt fö löt tébb elmés cikkét. O a nacionálizálás kény-
szere folytán kiköltözni kénytelen vállalatot úgy akar ja elbírálni, 
mint a fölszámoló vállalatot s latens tar talékai t számba vétetni 
óha j t j a abból a célból, hogy azokat vállalati adó alá vonhassa. 
Mintha nem volna békeszerződés, s mintha az utódállam nem volna 
jogutód, mely a latens tar ta lékban rej lő adóalapra szintén igényt 
tar that . Részleges te lepér tékesí tés esetén szintén meg akar fogni 
mindent. Mintha nyereség volna a magyar vállalatra nézve az, hogy 
elszakadó területi te lepét ér tékesí teni kénytelen s azért , ami a mér-
l egben jcsak 4 millió magyar koronával szerepel, például 20 millió 
magyar koroná t kap. Feledi, hogy e 20 millió magyar koronával 
nem tudja azt a vagyoni ob jek tumot megszerezni, melyet eladni 
volt kénytelen s hogy a több korona nem több jövedelem, vagy 
több értéknek, hanem a pénz leromlásának a gyümölcse. 

De a többi utódál lamok sem sokkal különbek, mint a mienk. 
Az 1921. évi római konferencia előbb olasz javaslat , majd 

pedig egy csehszlovák javaslat alapján behatóan foglalkozott a 
ket tős adóztatással kapcsolatos kérdésekkel s azok között csak 
másodhelyet foglalt el az adóügyekben egymásnak nyúj tandó jog-
segély. Az ez évi római konferencia tá rgysoroza tán a polgárok-
érdekeit védő s az igazságos adóztatás megvalósí tására irányuló, a 
ket tős adóztatás e lkerülésére hivatot t megál lapodások nem kerül tek 
napirendre. Ellenben napirendre kerül az állami kapzsiság érdekei t 
szolgáltató adóztatási jogsegély kérdése . 

Pedig a fu ro r fínancialis féktelen érvényesülése e lsősorban a 
magyarságnak az elszakadó t terüle teken levő értékeit sú j t ja s az, 
éppen úgy mint az első vagyonvál tságról szóló törvény III. fe jezete 
folytán, kénytelen lesz az elszakadt terüle teken lévő értékeit eladni, 
hogy a magyar állam azt külön adóval ne súj tsa . Vájjon hogy 
akarunk a nagy magyar intelligenciának megélhetés t biztosítani, ha 
törvényeinkkel lehetet lenné tesszük, hogy a külföldön iparkodjék 
magának vagyont és jövedelmet szerezni ? ! 

ÍI. Régebbi jogállapot. 
Csak pár rendelkezésre hívom fel ehelyütt a figyelmet. 
Az összeomlás előtti jogállapot elég egyszerű s á t tekinthető volt. 
Nemzetközi szerződéseink közül például az 1908: XXIII. t.-c. 

az olaszokkal, az 1913: XIX. t.-c. a japánokkal szemben szabályozza 
3 
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a nemzetközi pénzügyi jog kérdései t s minden ú jabb szerződés 
szaporí t ja a szerződések által szabályozott joganyagot . (Az olasz 
szerződés például a csempészés megakadályozása céljából te remt 
igen messzemenő jogsegélymegál lapodást . ) Az ezen szerződések 
által szabályozott joganyag azonban reánk nézve nem bír valami 
különös je lentőséggel . 

Az 1875 : XXII. t.-c. a tőkekamat s já radékadót szabályozza 
akként, hogy a külföldről e redő minden jövedelem (föld, ház, rész-
vény, kölcsöntőke stb. után) adóköteles itt Magyarországon, kivéve, 
ha az külföldön már meg lett adóztatva s ha a külföld Magyar-
országgal szemben a viszonosság á l láspont jára helyezkedik. (1. §. 
1., 2., 4. és 5. §.) 

Az 1875: XXIX. t.-c. 5. §. 2. b pont ja szerint a III. osztályú 
kerese t i adó alól men te sek : 

„az országban tar tozkodó idegenek azon évben, melyben az 
országba költöztek, valamint külföldi kereskedők, gyári, kereskedői 
és ipari utazók, kik személyesen vagy meghata lmazot t ja ik által a 
belföldi piacokat koronkén t meglá toga t ják ; kivéve, ha a magyar 
honpolgárok hasonló körülmények közt azon államban, melynek az 
illetők polgárai, adófizetésre kö te lezvék ;" 

Az 1909 : X. t.-c. 7. §-a a jövedelemadó tekinte tében szintén 
azt a tétel t állítja fel, hogy a külföldről folyó jövedelem viszonosság 
esetén adómentes , 8. §-a az Ausztriával közös vállalatokról, 19. §-a 
a nyilvános számadásra kötelezet t vállalatok jövedelmének meg-
osztásáról intézkedik. 

Az 1908 : XIV. t.-c.-ben foglalt egyezmény Ausztriával szemben 
szabályozza viszonyainkat. Első fe jezete rendezi a dunagőzhajózási 
vállalatok adóját . Eléggé komplikált módon. Második fe jezete az 
üzletüket mindkét állam terü le tére ki ter jesztő vállalatok adózását 
szabályozza. Alapelv : az üzemki ter jesz tés (ügyfél és vásárlátogatás) 
szabadsága ; az üzlet telepek bevételeinek s kiadásainak a két állam-
terület közt tö r ténő megosztása, hitelintézetek s biztosító társaságok 
tekintetében a fiókok jövedelmének önállósága. A harmadik fejezet 
a közpénztárakból húzott jövedelmek viszonyait rendezi. Megálla-
pít ja ezenkívül azt a tételt , hogy nyilv. számadásra kötelezett vál-
lalatok a másik állam terüle tén elhelyezett tőkéik után ott tőke-
kamat és járadékadó, illetőleg Ausztriában járadékadó alá nem von-
hatók. 

Az egyezményt az 1907. évi 142.501. sz. rendelet ha j t ja végre 
s azt kiegészítik a következő rendelkezések: 

Az 1907. évi 142.503. sz. p. ü. min. rendelet az állampapírok, 
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részvények s elsőbbségi kö tvények szelvényeinek biztosít ja a köl-
csönös adómentességet , zálogleveleknek pedig Ausztriában az ala-
csonyabb járadékadóté te l t s nálunk az adómentességet . 

Az 1907 : 142.504. sz. p. ü. rendelet a házalók, vándoripar s vándor-
művészek sorsá t szabályozza az 1881. évi 12.776. sz. rendelet épség-
ben tar tása mellett. 

Az 1907:142.505. sz. p. ü. rendele t a mindkét állam területén 
^gyakorlatot folytató orvosok, az u. a. évi 20.544. sz. p. ü. rendelet 

pedig a két állam hivatala által egymásér t kifizetett szolgálati illet-
mények s nyugel lá tások adójá t rendezi . 

Az 1910 : 105.574. sz. p. ü. rendele t szabályozza az ú. n. Sitz-
quotet, az igazgatósági székhelynek járó adóhányad kérdését . 

Az 1917 : 151.215. sz. p. ü. rendelet pedig az adóbehaj tás fel-
függesz tésé t arra az esetre, ha valaki mindkét állam területén lesz 
megadózta tva . 

Az 1915. évi XXI. t.-c. 2. §-ban nyer t felhatalmazás alapján jött 
létre az 1917. évi 116.108. sz. rendelet , mely a jövedelemadó és hadi-
nyereségadó tárgyában Ausztriával kötö t t egyezményt tartalmazza. 

Ezekben az egyezményekben az igazság és célszerűség felet te 
állott a finánc szuveréni tás gőgös, merev elméletének. (Mahler: Az 
adóreciprocitás. Adó VIII. évf., 10. sz.) De ezeket az egyezményeket 
felmondotta az 1920. évi 18.101. sz. p. ü. min. rendelet , mely tel-
jesen a szabad pénzügyi politika bázisára helyezkedett . 

I l letékügyünket az 1920 : XXXIV. t.-c. meghozatala előtt a régi 
i l letéktörvénynek a külföldi vá l tókra vonatkozó 30., a külföldi ok-
iratok bélyegköte lezet tségére vonatkozó 39. §-ain kívül a díjjegyzék 
65. tétele szabályozta kapcsolatban az 1899 : XLVI. t.-oikkben foglalt 
osztrák illetékügyi egyezménnyel . Az 1899 : XLVI. t.-c.-ben foglalt 
egyezmény még ma is fennállónak tekintendő, mert azt sem a magyar^ 
sem az osztrák kormány nem mondot ta fel. 

III. Az összeomlás utáni jogállapot. 
A II. pontban ismerte te t t jogi helyzetbe mindenekelőt t beleszól t 

a tr ianoni békeszerződés. Beleszólt pedig mintegy tel jesen ú j jelentő-
ségű jogforrás , t. i. ez a jogfor rás elsősorban az állam pénzügyi szuveré-
nitását korlátozza rendkívüli mértékben. Névleg beikta t ja a magyar 
állam függet lenségét , tényleg megszüntet i és a magyar pénzügyi 
jogalkotást a s tatutáris jog nívójára süllyeszti.*) A magyar állam 

*) E sorok nyomdába adásakor értesülök, hogy a jóvátételi bizottság a 
magyar költségvetésnek megfelelő, olyan kiegészítését kívánja, mely a jóvá-
tételi tartozásokra már figyelemmel van. 

*3 
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pénzügyi felségjoga, hogy a magyar állam szükségleteinek fedezésé-
ről abszolút szuvereni tással gondoskodhat ik . De ezt csakis azon 
kere tek közt teheti, melyeket a békeszerződés biztosított . Odajutot-
tunk így, ahol a középkorban voltak a kis olasz államok, apró 
olaszországi városok, vagy egyes német grófságok és hercegségek. 
Alkottak törvényeket , jogszabályokat , de csakis a császár joga : a 
a római jog és a pápa j o g a : a kánon jog által megszabot t korlátok 
között . Nem szedhet tek szabadon adót és illetéket, csak annyiban, 
amennyiben ennek a két hatalmi tényezőnek igényei ki lettek elé-
gítve. Mi is így vagyunk ma a békeszerződéssel . A békeszerződés 
174. cikkének második függeléke 12. §. c) pont ja szerint Magyar-
ország f izetőképességének visszatérő időszakonként foganatos í tandó 
becslése alkalmával a jóvátétel i bizottság megvizsgálja Magyar-
ország pénzügyi rendszeré t abból a szempontból , hogy 

1. Magyarország összes bevételei elsősorban a jóvátétel i összeg 
f izetésére fordí t tassanak ; 

2. bizonyságot szereznek arra nézve, váj jon Magyarország adó-
rendszere általában l ega l ább i s oly terhes-e, mint az ebben a bizott-
ságban képviselt bármely hatalomé. 

Nagyon nehéz találgatni, hogy mi mindenre t e r j edhe t ki a 
bizottság ha tásköre . De miután a hatalom az ő kezükben van, jó-
formán mindenre, annál is inkább, mert a jóvátétel i bizottság egy-
úttal jogalkotó hatalommal fe l ruházot t kútfő, amely ezen fe jeze t 
körében éppoly szuverén módon alkothat az állam fölöt t álló jogot, 
mint ahogyan azt a római pápa és a római császár tehet te a hatal-
mának alárendelt államokkal szemben. 

Je lent i -e ez pl. azt, hogy akkor, ha az .ántánt államok mind 
megvalósí t ják a globális adókat , akkor nekünk is meg kell-e azokat 
valós í tani? Vagy csak annyit jelent-e, hogy a fejenként i adóteher-
nek kell-e annyinak lenni, mint az ántánt államok adó te rhének? 
Jelent i -e azt, hogy az egyénenként i adótehernek összevetésénél az 
abszolút összegek egybevetése eszközlendő vagy pedig csak arról 
lehet szó, hogy a jövedelemnek hány °/0-a. lesz a közteher által igénybe 
v é v e ? Mindez bizonytalan kérdés . Kétségtelen ugyan, hogy egy 
angol ember fe jenkén t abszolút számokban kifejezve sokkal több 
adót fizethet, mint a magyar ember, mert jövedelme sokkalta maga-
sabb, de az adótehernek percentuál is kifejezésre ju t ta tása aka-
dályokba ütközik egyrészt azért, mert a közvetet t adóknak ebbe a 
a percentuális hányadba való beállítása nagyon nehéz, csaknem 
lehetetlen, másrészt , mert az összjövedelem felbecslése szintén meg-
oldhatatlan probléma. 
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Vagy a génuai konferencián, vagy pedig valamely más alka-
lommal arra kell t ehá t tö rekednünk, hogy az állam pénzügyi felség-
joga biztosít tassák a maga egész te r jede lmében . Persze nem szabad 
felednünk azt, hogy mindez összefügg a jóvátétel kérdésével is, s 
e részben is hangsúlyozhat juk azt, hogy a jóvátéte l e le j tése s a 
pénzügyi fe lségjog fe l té t lensége nélkül nem állhat helyre az a 
közgazdasági bizalom, melyre a génuai konferencia oly nagy súlyt 
helyez. 

A békeszerződésnek 181—199. cikkeit is meg kell említenem, 
mert a nemzetközi pénzügyi jognak reánk nézve talán legszomorúbb 
részét, a volt monarchia és Magyarország pénzügyeinek likvidálását, 
az utódállamok öröklési jogát rendezi . Ez a rész a 198. cikkben 
ugyan az érdekel t kormányok egyezményeitől teszi függővé a meg-
állapodások létesítését , azonban abban az esetben, ha a megállapo-
dások nem jöhe tnek létre, úgy a jóvátétel i bizottság rendel ki egy 
vagy több döntő bírót , akiknek határozata végérvényes lesz. Újra 
egy oly jogforrás , mely az állam felet t áll, s amelynek rendelkezései 
a magyar állam pénzügyi szuvereni tásának szabad gyakorlását lehe-
tet lenné teszik. Sőt lehetet lenné teszik bizonyos mértékig azt is, 
hogy akkor, ha a másik féllel szemben represszál iákat akarunk 
gyakorolni, úgy ezekkel a represszál iákkal akként él jünk, mint azt 
bármely más, szuveréni tásának tel jességével bíró állam teszi. 

A békeszerződésnek ezen intézkedései olyan jellegűek, mint az 
ot tomán birodalom kapitulációi. De természetes , hogy egy bizonyos 
passzív rezisztenciának hatályos fegyverkén t való alkalmazását nem 
teszik lehetetlenné, úgy amint ezt az osztrákoknál láttuk, kik a 
békeszerződés kifejezett rendelkezéseivel szembehelyezkedve sok-
szor elég szép e redményeket ér tek el éppen a cseh-szlovák állam-
mal folytatot t tárgyalások során. 

A békeszerződésnek 200. cikke kiköti, hogy Magyarország az 
ántánt államok termékei t nem sú j tha t j a magasabb vámokkal vagy 
illetékekkel, ideértve a belső adókat is, mint aminővel bármely 
külföldi állam termékei t terheli . Ez a rendelkezés nem egyéb, mint 
legnagyobb kedvezmény egyoldalú biztosítása. 

Kiegészíti ezt a 211. cikkben szokásos adóklauzula egyoldalú 
biztosítása. A magyar állam nem terheli az ántánt polgárokat job-
ban, mint ahogyan saját állampolgárait fog ja terhelni, ami viszont 
az ántánt államok részéről nincs részünkre biztosítva. 

Úgy hiszem azonban, hogy nem csupán a legnagyobb kedvez-
mény, hanem az adóklauzula egyoldalúsága tekintetében a génuai 
konferencia megfelelő könnyí téseket fog foganatosítani. 
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A tel jesség kedvéér t említést kell tennünk még a 213., 249., 
250. cikkekről, melyek a vagyonok elvitelét tárgyal ják, a 253. §-ról, 
mely a tá rsaságok nacionali-zálása, s a 255. §-ról, mely a biztosító 
intézetek szempont jából fontos . Megemlítem a békeszerződés 248. 
és 363. cikkeit anélkül, hogy azokat részletesebben elemezném. 

IV. A fordulónap kérdése. 
Az utódlás szempont jából a legkényesebb, legnehezebb kérdé-

sek egyike a fordulónapok megállapítása, vagyis annak megszabása, 
hogy mely időponttól illetik bizonyos területen a bevételek az illető 
utódál lamot s helyesebben, mely időpontig tö r ténhe te t t a fizetés vagy 
bármely más jogcselekmény az utódál lamra k i ter jedő joghatállyal 
is, ha az a régi magyar hatósággal szemben foganatosí t ta tot t . 

Kétségtelen, hogy az elszakadt terüle t adóhivatalánál tör tént 
fizetés joghatályos minden utódállammal szemben, ha az a forduló-
napot megelőzőleg tör tént . A fordulónap után tör tént fizetés azon-
ban csakis arra az államra nézve lehet joghatályos, melynek tényleges 
hatalmi körébe esik bele az illető ál lampénztár. Magyarországot 
illető adóra Pozsonyban a fordulónap előtt tö r tén t befizetés feltét-
lenül joghatályos. A fordu lónap utáni fizetés csak abban az esetben, 
ha az adónak egy része Csehszlovákiát illeti. Az adó vagy illeték-
köteles felet nem lehet felelőssé tenni azért, hogy az elszakadó 
terüle t adóhivatala az általa befizetett pénzzel mit csinált, hogy azt 
eset leg elszállíttatta, vagy ottani közszükségletek fedezésére for-
dította. 

Ugyanezt az elvet kell alkalmaznunk a fogyasztási adókra 
befizetett előlegek tekinte tében. 

Azt az esetet , amidőn az adó- vagy i l letéktartozást a fél pos-
tára adta és a posta bármi oknál fogva az illető adóhivatalnak az 
el lenértéket már nem szolgáltatta ki, szintén ide kell sorolnunk, 
mer t a jóhiszeműleg el járó pénzfeladó nem viselheti azt a hátrányt, 
mely a kézbesítés elmaradásából és az illetékes adóhivatal értesíté-
sének visszamaradásából előállott. 

Bélyeglerovás tekintetében elvként kell megállapítani, hogy 
aki magyar bélyeget ragasz to t t írásaira a fordulónapot megelőző 
időben, köte lezet tségének eleget tett , sőt ha a fordulónap utáni 
időben ragasztot t magyar bélyeget írására, eleget tett akkor is, ha 
csak ez az időpont megelőzi azt az időpontot , melyben az illető 
állam területén bevezet ték az ú j sa já t bélyegeket . 

Visszafelé haladva el jutunk a hátralékok kérdéséhez. Ezeknél 
három lehetőség van : 
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a) vannak hátralékok, melyek a fordulónap előtt kelt jogerős 
határozaton alapulnak ; 

b) vannak olyanok, melyek kivetése iránt az el járás folyamatba 
lett téve, de a jelzett időpontig jogerős befe jezés t nem nye r t ; 

c) vannak hátralékok, melyekre nézve az el járás nem lett 
megindítva, habár az adó- vagy i l le tékkötelezet tséget kele tkezte tő 
tény még a fordulónap előtt já tszódot t le. 

A kérdés eldöntésénél elbírálandó, hogy a fordulónap előtti s 
a régi jogszabályok szerint illetékes oly adóhatóság által követel-
hető hátralékok, mely adóhatóság csehszlovák szuvereni tás alá esett , 
kit i l letnek: a magyar államot-e, vagy pedig az u tódá l l amot? Úgy 
látszik, célszerű lenne oly megállapodást létesíteni, hogy bizonyos 
kötelezet tségek vállalása esetén á tengedjük mindazokat a hátraléko-
kat, melyeket most az utódállam fennha tósága alá tar tozó adó- vagy 
illetékkivető hatóságok ugyanazon állam szuvereni tása alá eső 
egyénektől, azoknak ottani vagyona után követelnek. Miután a 
magyar állam 1919 január l - ig egymaga fedezte az elszakadó terü-
letek összes adminisztratív kiadásait s az ál lamtartozások k a m a t a i t -
sőt annál többet is — elvileg e hátra lékok a magyar államot illet-
nék. Nem tar tom ugyan helyesnek azt a cseh részről v i t a to t t fel-
fogást , hogy a békeszerződés szerint minden, az elszakadó területen 
fekvő ingó vagy jog, tehá t közteher iránti követelés is az elszakadó 
állam területé t illeti,* de a magyar államnak je lentékeny tartozásai 
keletkeztek abból, hogy az egyes adóhivatalok mint bírói és gyámi 
le té tpénztárak, mint egyes állami üzemek, e rdőgondnokság stb. be-
és kifizető pénztárai működtek . Ha tehát az utódállam vállalja az 
ezen adóhivataloknál készpénzbeli befizetés ú t ján ke le tkeze t t ily 
kötelezet tségeket , úgy átengedhet i a magyar állam a hátralékok-
egyik-másik kategóriáját . 

Legfel jebb azt kell kikötnünk, hogy akkor, ha a kivetési el-
járás nem csupán ottani vagyonra indult meg, úgy a kiszabott 
összeg aránylagosan osztassák meg a vagyon s jövedelem meg-
osztására nézve alább körvonalazandó elvek szerint. Globális jellegű 
adóknál, hely szerint meg nem ha tá rozha tó vagyontárgyhoz, tőke-
ér tékhez fűződő jövedelmet az eset körülményei szerint a méltá-

* A csehszlovák közigazgatási bíróság ezt az elvet annyira következe-
tesen viszi keresztül, hogy akkor, ha még a" régi magyar állam által adományo-
zott eimről vagy kitüntetésről is van szó, melyeket a csehszlovák alkotmány 
eltörült, az ez után járó dijilleték kivetését, behaj tását jogosnak minősiti, mert 
a cimek stb. eltörlése a jogosan keletkezett dij és illetékkövetelést nem teszi 
megszűntté. 



40 Nyulászi János. 

nyosság elvének alkalmazásával kell megosztani . Viszont a mi adó-
hatóságaink is, ha valakit az 1919. és 1920-ban ottani vagyona és 
jövedelme után megadózta t tak , vagy ró t tak meg illetékkel, ki kell 
adnia i l letőségét az u tódál lamnak ugyanezek elvek szerint. Ilyen 
pl. a bekebelezés i illeték. 

Fe lmerül az a ké rdés is, hogy legyen-e kü lönbség a forduló-
nap előtt jogerőssé vált és azóta e ldöntöt t ügyek közöt t , a hozot t 
ha tározat anyagi j oge re j e tekin te tében. A kérdés gyakorlat i lag azt 
jelenti, hogy pl. a budapes t i közigazgatási b i róság által 1919-ben 
eldöntöt t pozsonyi ügyben a döntés t a pozsonyi adó- vagy illeték-
ügyi ha tóság joghatá lyosan fogad ja -e el ? Azt hiszem, hogy 
oeconomia szempont jából az 1919 január l -e előtt megindítot t 
ügyekre nézve helyes a joghatá lyosság elismerése. Tör ténhet ik a 
dolog ugyan ford í tva is. Képzelhető az eset, hogy pl. a felvidéki 
adózó, kinek bár vagyonát és jövedelmét magyarországi vagyon-
tá rgyak alkot ják, az 1918. évben fo lyamatba te t t adókivetési ívben 
a felebbviteli e l járás során a cseh legfőbb biróság Ítélete alá 
került . Ez ese tben t. i. az előző bekezdésben e lmondot tak szerint 
ki kell adni a hát ra lékból a magyar vagyonra és jövedelemre 
eső rész t . 

De mig a fe lvete t t kérdés a csehszlovák állammal s Német-
Ausztriával szemben [könnyen megoldható , addig a román, jugo-
szláv és olasz te rü le tekkel szemben megfelelő hatóságok hiánya 
folytán csaknem megoldhata t lan. 

Et nunc venio ad fort issimum. 
Melyek legyenek a f o r d u l ó n a p o k ? A tényleges hatalombavétel , 

vagy pedig valamely más számviteli leg indokolt időpont. A tény-
leges hata lombavéte l sokszor nehezen megoldható zavarokat idézhet 
elő, s nem is mindig irányadó, mert a legtöbb helyütt már hetekkel 
vagy napokkal az előtt megdermed t az élet. Helyesebbnek látszik 
tehát bizonyos naptár i lag megha tá rozo t t időpont, Csehszlovákiával, 
Romániával, az SHS állammal, Fiúméval szemben 1919 január elseje. 
Nyugatmagyarország tekinte tében Ausztriával szemben pedig 1922 
január elseje. 

V. Átmeneti jogszabályok. 

Az 1918. októberi . fe l fordulás után a magyar állam törvény-
hozása s rendele ta lkotása szabályozott bizonyos, a tá rgyunk körébe 
vágó kérdéseket . 

A jövedelmi és vagyonadó szempont jából a 89.900/VII. ex 
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1920 október 10-én kelt rende le t az 1916. év óta külföldön szerzet t 
vagyonokra nézve előír ja a beje lentés i köte lezet tséget . Az 1920. 
évi XXIII. t.-c. 40. és 87. §-a a nem magyar közigazgatás alatt álló 
terüle tekről származó jövedelmek és vagyonok tekinte tében a 
pénzügyminis ternek széleskörű fe lhata lmazást adott , hogy az ál ta-
lános szabályoktól e l térő s az adózókra nézve kedvezőbb rendezé -
seket tehessen, bizonyos ese tekben pedig te l jesen szabad belátása 
szerint járhasson el. Azonban a pénzügyminis ter ium egyes osztályai 
ezt a fel jogosí tást akként értelmezik, hogy annak alapján csak az 
1920. év óta járó adókra nézve van kedvezőbb elbírálásnak helye 
s maga a tö rvényes fe lhatalmazás alapján 112767/920. szám alatt 
megje lent pénzügyministeri rendele t sem abban a szellemben van 
megalkotva, mint amelyben a kérdéses tö rvényhe ly Íródott . A ren-
delet négy al ternat ívát állít fel : 

a) itt lakó magyar ál lampolgár külföldi jövedelme és vagyona 
b) külföldön lakó „ itteni „ „ 
c) itt lakó idegen „ külföldi „ „ „ 
d) külföldön lakó „ itteni 
Mind a négy al ternativa alá tar tozó jövedelmet és vagyont 

meg kell adóztatni . Azonban kijelenti a miniszter, hogy ha j landó 
megállapodásokat létesíteni, s megál lapodások nélkül is a viszonos-
ságot az elszakadt terüle tekkel szemben alkalmazni oly ér telemben, 
hogy a magyar ember ottani vagyoná t s jövedelmét (a al ternat iva) 
nem adóztat ja meg, ha az idegen állam az ottani á l lampolgár 
itteni vagyonát s jövedelmét (d. a l ternat iva) szintén nem adózta t ja 
meg. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a Csehszlovák állam igazság-
talanul jár el sa já t ál lampolgárával szemben, ugy a magyar állam 
is igazságtalanul jár el a magyarral szemben, mintha a másik fél 
által e lkövetet t igazságtalansággal szemben helyes önvédelmi vagy 
retorziós eszköz volna a magunk véré t sújtani , nem is szólva arról , 
hogy az összes utódál lamok örömmel lá t ják az oly magyar rendel-
kezéseket, melyeknek e redménye a magyarság elszakadt területi 
érdekel tségének megszüntetése . 

Az 1920: XXXIV. t.-c. a vagyonátruházás i illeték kérdésé t 
rendezte ugyancsak a fen t ieknek megfelelő szűkkeblüséggel . 

A 9. §. azt a helyes té tel t állítja fel, hogy az ingatlan vagyon 
tekintetében suverení tása föl tét len. A 10. §. már a magyar állam-
polgár külföldi ingó vagyonát is illeték alá vonja , ami minden-
esetre helytelen, mert a magyar embereket a r ra készteti , hogy 
elszakadó területi érdekel tségüktől inkább szabaduljanak, mint sem 
azután kétszeres örökösödési illeték rovassék ki. (Nem szólok a r rób 
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hogy az ily kivetés leg több ese tben beha j tha ta t lan lesz, vagy pedig 
hiábavaló zaklatásokra fog alkalmat adni.) A 11. §. a viszonos-
s á g o t f o r m á l j a ki ugyanar ra a mintára, mint a 112.767/1920. számú 
rendelet . Ha külföldi ember itt l evő ingóvagyona után hazájában 
nem fizet öröklési illetéket, ugy a magyar ember külföldi ingó-
vagyona után szintén nem jár itt illetek, mintha a külföld nagyon 
sokat tö rődnék azzal, hogy a magyar állam mit csinál sa já t polgá-
rával, vagy pedig mintha a magyar á l lampolgárnak módjában lenne 
rászorí tani a kül fö ldet arra , hogy a sa já t polgáraival igazságosan 
j á r jon el. 

Legveszede lmesebb azonban a tö rvény 12. §-a. 
Belföldön kiállított okirat föl tét lenül itt esik illeték alá. 

• 

Külföldön kiállított okirat pedig akkor, ha annak ala pján bármi 
jogcse lekmény történik, még akkor is, ha annak csupán másolatát 
vagy fordí tásá t hivatalos célra használják. E rendelkezések a leg-
hermet ikusabb elzárkózást idézik elő az utódál lamok közt. Éppen 
ezért nem t a r t h a t ó k fenn. 

VI. Kétszeres adóztatási kérdések adónemekként. 

A jövendőre nézve előálló helyzetet adónemenként külön kell 
szabályoznunk. 

1. A vagyondézsma kérdése a legnehezebb. Vagyondézsma 
alatt ér tem a vagyonvál t ságot és az egyszeri nagy vagyonadót , 
vagyonleadást , a tárgyi és globális vagyonadót . Azt hiszem, nem 
kérdés, hogy ezek mind hasonnemű adók. Azokat az adóztatás 
szempont jából egynek kell venni. Azok mindegyike a „gleichartige 
S teuer" -nek azon az osztrák vagyonleadási tö rvényben említett 
fogalma alá esik, mely jogo t ad arra, hogy az osztrák vagyonadó 
szempont jából levonassék. 

Bizonyára nem képezheti ké tség tá rgyá t az sem, hogy akkor, 
ha valamely állam te rü le tén valami már egyszer vagyondézsma alá 
vonatot t , úgy akkor ez a másik állam területén adó alá nem von-
ható. Fontos ez a megállapítás azért, mert egyrészt a nacionalizá-
lások, másrészt a vagyonnak egyik utódállamból a másik államba 
a békeszerződés 232. §. 2. és illetőleg 249. §-ában biztosított elvi-
tele ezt szükségessé teszi. (Minálunk a vagyonvál tság szempontjá-
ból négy határ idő jön számba : 1920 december 20-ika a betéteknél , 
1921 január 19-ike a külföldi ér tékeknél , 1921 március l - e a rész-
vénytársaságoknál s ugyancsak 1921 március 31-e a földváltság 
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szempontjából . Ausztr iában a fo rdu lónap 1920 június 30-a, Cseh-
szlovákiában 1919 április l -e , Romániában pedig 1922 január l-e.) 

A mi eddigi vá l t ság törvénye ink és a külföldi vagyondézsma-
törvények az állam adófe l ség jogának terület i és személyi te r jedel -
mét nagyon különböző módokon oldják meg. 

a) Az 1920 július 21-én kelt osztrák tö rvény 7. §-a a vagyon-
leadást az ál lampolgárságtól , i l letőleg jogi személynél a székhelytől 
teszi függővé . Adóztatás alá kerül az illetőnek összvagyona. Azon-
ban a külföldi vagyon után külföldön lerót t adó a 8. §. ér te lmében 
az osztrák adóból levonatik. 

A külföldi vagyont a tö rvény „an das Ausland gebundene 
Vermögen"-nek nevezi. Azt hiszem, hogy a fogalom meghatározása 
szempont jából a „gebunden" szón igen nagy súly fekszik, mert a 
területhez kötö t t sége t tekinti a tö rvény a legfőbb karakter iszt ikon-
nak. A területhez kötöt t ség fogalmát a tö rvény 11. §-a megszabja 
a belföld szempontjából , úgy, hogy a rendelkezés ford í to t t ja meg-
felelően jelenti a külföldi vagyont . 

A törvény felsorolása a következő : 
1. A belföldhöz kötöt t vagyon : belföldön fekvő telek és épület, 
2. belföldön folyta tot t vállalat, vagy haszonhaj tó foglalkozás 

céljaira szánt vagyon, 
3. a belföldi ingatlanokon bekebelezet t követelés, 
4. hitbizományi vagyon. 
A részvény, rész jegy és hasonló ér tékpapí rok bir toklása nem 

sorolható ide, vagyis az é r tékpapí roknak valamely állam terüle tén 
fekvése nem teszi az ér tékpapír t az illető terüle thez kötöt té . 

A követelés területhez kötö t t sége a bekebelezéstől függ. Az 
adós ál lampolgársága nem döntő. Döntő a hitelező ál lampolgársága. 

A . külföldiek közül azok, kiknek minősí tet t lakhelyük van 
(3, illetőleg 5 éves tar tózkodás) ugyanazon elbírálás alá esnek, mint 
az osztrákok. A külföldi nem adózik egyéb Ausztr iában lévő vagyona 
után, mint amint fen tebb a négy pontban felsoroltam. Tehát pl. a 
külföldi Bécsben lévő ér tékpapír ja i után nem adózik, aminek Bécs 
pénzügyi jellegére igen nagy je lentősége van. Szó sincs róla, ez 
egy bizonyos sibolási bázist teremt, de mégis számos ember életé-
nek gazdasági közzéppont jává teszi Bécset, akik Bécs gazdasági 
életét fokozhat ják. 

b) A román vagyonadó- törvény 2. §-a megadózta t ja a román 
alattvalókat, azonban Románián kívül levő vagyonuk után is. A kül-
földiek s a Romániában lakó nem román alattvalók csak Romániá-
ban bírt vagyonuk után adóznak. A román állampolgár a 7. §. c). 
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pont ja szerint l evonhat ja mint t eher té te l t a külföldön fizetett vagyon-
adó t összvagyonából , de nem számíthat ja be ezt az adót a sa já t 
adójába, mint az osztrákoknál . 

A tö rvény 5. §-a igazít útba arészben, hogy mely vagyont 
kell tekinteni a román te rü le thez fűződőnek. Minden ingó és ingat-
lan jószág, akár hasznot haj t , akár nem, különösen pedig a földbe 
vagy épületbe, a földmívelési , ipari, kereskedelmi berendezésekbe 
és közlekedési eszközökbe fek te te t t tőke román vagyon. 

Román járadékba, vagy bármilyen román, vagy külföldi ér ték-
papírokba, kötvényekbe , részvényekbe fek te te t t tőke szintén román 
vagyonnak tekintendő. 

Ma még nincs végrehaj tás i utasí tásunk és ezen kissé homályos 
tö rvényszöveg magyarázatánál abból kell kiindulnunk, hogy a tör-
vény globális adót akarván létesíteni, a vagyont elsősorban a sze-
mélyhez kö tö t t ség szempont jából nézi, a területhez fűződés mint 
elbírálási alap csak kivétel. 

Romániában a külföldi tu la jdonát képező vagyon nyilván ugyan-
azon elbírálás alá esik, mint aminő elbírálásban azt az osztrák tör-
vény részesíti, vagyis az, hogy az adós román állampolgár, még 
nem teszi a követe lés t román vagyontárggyá, ha különben a hite-
lező pl. magyar ál lampolgár. 

Az ér tékpapí rok tekin te tében a tö rvény 3. pont ja k i fe jezet ten 
másként rendelkezik. A román járadékba, vagy román ér tékpapí-
rokba fek te te t t vagyon fel tét lenül román vagyonnak tekintendő. 
A külföldi ember román részvényeinél azonban ez nem ily világos, 
miután a részvénytá rsaság székhelye után maga adózik s a külföl-
dinél lévő részvény így bizonyára nem lesz újra vagyonadó alá 
vonható a román állam szempont jából . 

A külföldi részvénytársaságok tekintetében a 22. §. akként 
intézkedik, hogy akkor , ha valamely külföldi vállalatnak fiókja van 
a román állam terüle tén, úgy ott elhelyezett vagyonának 7r> része 
tekintendő az intézet vagy vállalat sa já t vagyonának s ez után kell 
leróni a vagyonadót . 

Azonban nincs t isztázva az a kérdés, hogy az esetben, ha az 
anyavállalatnak a fiókvállalaton kívül kihelyezett tőkéi is vannak 
Romániában, akkor ezek minő elbírálás alá esnek. Amint egyáltalán 
tisztázatlanul maradt az a kérdés , hogy mi lesz azokkal az össze-
gekkel és vagyontárgyakkal , mely vagyontárgyak olyan részvény-
tá rsaságot illetnek, melynek nincs fiókképviselete. 

c) Az 1920. évi június 25-én kelt cseh vagyonadótörvény abból 
indul ki, hogy az ál lampolgársághoz semmi köze, mindenki, ki a 
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Csehszlovák állam terüle tén lakik, ott adózik külföldi vagyona után 
is, feltéve, hogy ezt a külföldi vagyont külföldön nem adózta t ják 
meg és feltéve, hogy az illető állam elismeri a viszonosságot . (2.§. 
1. pont, 42. §. 2. pont.) Vagyis, ha Magyarország megadózta t ja az 
itt levő cseh ál lampolgárnak Csehszlovákiában lévő vagyonát , úgy 
az ott lakó magyar honosnak is megadózta t ják Magyarországon levő 
vagyonát . Erős retorziós intézkedés ez, mely elsősorban nem a 
csehszlovákot , hanem azt a magyar ember t üti, aki kénytelen Cseh-
szlovákiában lakni. 

Nem belföldön lakó személyek, vagy nem belföldi részvény-
tá rsaságok a 2. §. 2. és 42. §. 3. pont ja i szerint a Csehszlovákiában 
levő vagyonuk után adóznak. 

A törvény 3. §-a ír ja körül, hogy mely vagyontá rgyaka t kell 
belföldön fekvőknek tartani . 

Testi dolgoknál az a mérvadó, hogy azok tényleg hol vannak, 
jogoknál az, hogy hol van a jog tárgya. Ha oly jogokról van szó, 
amelyek testi dolgokhoz nincsenek kötve, i rányadó a szolgáltatásra 
kötelezett személy lakó, tartózkodási, vagy székhelye. (Persze tisz-
tázatlan az a kérdés , hogy adóstársi viszony esetén, vagy, ha egy 
adósnak több helyütt van székhelye, mi a helyzet.) 

A belföldi ingatlanokon biztosított követelésekre, belföldi ingó 
dolgokra, pénzekre, é r tékpapí rokra nézve i rányadó a letét he lye 
vagy, ha letétről szó nem lehet, úgy az a hely, ahol találják. Tehát 
az ér tékpapírok tekinte tében tel jesen ellentétes ál láspontot látunk az 
osztrák törvényekkel szemben. 

d) A magyar törvények valóságos mixtum kompozi tumot képez-
nek ezen kérdések megoldása tekintetében. Az első vál tságtörvény 
első fe jezete külföldi ál lampolgároknak s külföldön székhellyel bíró, 
onnan igazgatott jogi személyeknek bizonyos mentességet biztosí-
tott a 2. §. e—f.) pont ja iban. Az osztrák és román felfogással egye-
z en a követelést a hitelező vagyvnának nézi, nem úgy, mint a 
cseh törvény. A II. fejezet a részvényvál tságot , mint globális adót 
állapítja meg, de a külföldön üzlet teleppel rendelkező részvénytár-
saság méltányosabb adóztatási elvek alkalmazását kérheti az orszá-
gos pénzügyi tanácstól, melynek e tekintetben tel jesen szabad keze 
van. A III. fe jezet 31. §-a szerint a magyar állampolgár külföldi 
pénznemei, követelései és ér tékpapír ja i után adózik, tekintet nélkül 
arra, hogy az ér téktárgyak itt vannak-e. vagy sem. De ezen adó alá esik 
a Magyarországon lakó, vagy itt huzamosan ta r tózkodó külföldi s a 
külföldi részvénytársaság is, melynek itt van telepe.További zavaró 
momentum, hogy a követe lésnek nem a külföldi adóssal szemben keP 
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ferrnállani, hanem az vál tság alá esik akkor is, ha belföldi adóssal 
szemben külföldi pénznemben van kikötve. Zavaró momentum az 
is, hogy a külföldiek általában mentesek, a cs hszlovákokat kivéve. 
Mentesek az állandóan külföldön lakó magyar ál lampolgárok is, 
szóval te l jesen hiányzik az egységes állásfoglalás, melynek zavarai t 
szaporí t ja , az 1921 : XLV. t.-c. 178. §-a. 

Az 1921: XLV. 6. fe jeze te szabályozza a külföldi székhelyű, 
külföldről igazga to t t be földi üzlettelepnek és fióknak megadózta tá-
sát. Míg a csehsz lovák állam részletes utasí tást adott egy úgyneve-
zett likvidációs mér leg készítésére, a r o m á n állam pedig azt a fikciót 
állítja fel, hogy a Romániába kihelyezett vagyonok 1/-re tekintendő 
sa já t vagyonnak, addig minálunk semmi megfelelő rendelkezés nincs, 
a 120. §. mindössze annyit mond, 'hogy irányadó az 1921 március 
1-i állag, de maga az állagmegállapítás fe le t tébb fogyatékos szöve-
gezéssel van körvonalazva . 

e) A vázolt fe le t tébb zavaros anyagból kilábalni igazán nehéz. 
Mindamellett megkísér t jük egypár követelményt , mint e lérendő célt 
felállítani. 

1. A tárgyi adó és személyi adó azonossága vitán kívül áll. 
2. Abban a kérdésben, hogy mit helyesebb i rányadónak venni, 

a lakóhelyet, vagy az ál lampolgárságot , helyesebbnek látszik a fel-
fogás, mely a lakóhelyet veszi ala;:ui.Az ál lampolgársággal operáló 
tö rvény felveszi az ál lampolgárság mellett a lakóhelyet is. Annak 
nincs célja, hogy az á l lampolgárságot azért vegyük bázisul, hogy 
így megfog juk azt a vagyont , amely külföldön nem lett vagyonadó-
val súj tva, miután ez az összeg minimális, másrészt arra kénysze-
ríti esetleg az illető ál lampolgárt , hogy külföldi érdekel tség t szün-
tesse meg, különösen akkor , ha az kétszer lesz megadóztatva . Annak 
pedU még kevésbé van célja, amit az oszt rákok csinálnak, hogy a 
külföldi adót a belföldi adóból levonják. 

3. Ha az illetőnek lakóhelye vagy gazdasági üzeme van a má-
sik állam terüle tén is, úgy az illető többé nem eshetik a külföldi-
vel azonos elbírálás alá, hanem a személyhez fűződő vagyontárgyak 
például követelések megosztandók. Ingatlanokat , testileg megfog-
ható ingótárgyakat területi f ekvés szerint kell megadóztatni . 

4. A követelések a hitelező személyéhez fűződnek és ott kerül-
nek adó alá, ahol a hitelező lakik, hiszen ez a hitelező vagyonának, 
alkatrésze. Mi ezt az általános szempontot annál inkább vi ta that juk, 
mert a nálunk követelésekkel rendelkező idegeneket nem adózta t juk 
meg. Igaz ugyan, hogy ez az elv az első vagyonvál tság törvény 
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3. fe jezetével nem vág össze, azonban ennek a fe jeze tnek jelentő-
sége meglehetősen másodrendű. 

5. A bekebelezet t követe lések tekinte tében a külföldi tö rvények 
és a mi vagyon és jövedelemadó törvényeink azonos álláspontot fog-
lalnak el, nevezetesen i rányadónak tekintik a jelzálog tá rgyának 
fekvését . Oly álláspont ez, melynek jogosul tságát nem lehet elis-
merni. A követelés mindig a hitelező vagyonának alkatrésze. Egy 
szempontból az el lentétes álláspont ránk nézve különben is rend-
kívül há t rányos lenne. Igen je lentékeny követeléseink vannak ugyanis 
az elszakadó te rü le teken . 

6. Az ér tékpapírok szempont jából helyesnek látszik keresztül-
vinni az osztrák álláspontot. Igaz ugyan, hogy kevés magyar ember -
nek van letét je például az elszakadó terüle ten , de az itt levő ide-
gen, főleg elszakadt terület i le téteket megadóztatni úgy sem áll 
módunkban, miután azok a békeszerződés 249. £-a által meg vannak 
védve, ne fe ledjük amellett, hogy igen nagy érdekünk mikép Buda-
pest továbbra is pénzügyi központ maradjon . 

7. Fontos lenne annak a megállapítása is, hogy amely vagyon-
tárgyat az egyik állam itt nem adóztat meg s azt bármely oknál 
fogva mentesíti , azt a másik állam sem adózta tha t ja meg. 

2. Az egyszerű vagyonadó az 1916. évi XXXII. t.-c. 1. §-ának 
1. pont ja szerint a magyar ál lampolgár egész vagyonát megfogja s 
miután a 6. §. a viszonosságot hangoz ta t ja a 7. §. 3. pont ja és a 
8. §. adóalappá teszi az összes külföldi követe léseket , takarékbeté-
teket és ér tékpapírokat is. Mindé rendelkezések a 112767/1920. sz. 
P. M. rendelet korlátai között érvényesülnek, vagyis a magyar állam 
nem adóztat ja meg polgárainak külföldi vagyonát , ha a külföld nem 
adóztat ja meg az ottani állampolgár itteni vagyonát . Hozzájárul 
mindehhez az, hogy Ausztriával a viszonosságot biztosító megálla-
podást fe lmondottuk úgy, hogy ma szerződésileg biztosított viszo-
nosságunk nincs sem Ausztriával, sem pedig az abból alakult utód-
államokkal szemben. Nincs természetesen viszonosságról sző a 
Magyarországból alakult á l lamterületekkel szemben sem. 

Az egyszerű vagyonadó tekinte tében különben úgy az osztrák 
mint a cseh törvények lényegileg azonos módon rendelkeznek, mint 
a mi törvényeink, tényleg azonban nem bánt ják az itteni vagyont . 
Romániában a mi egyszerű vagyonadónknak megfelelő adó nincs. 

Azt hiszem, hogy az idetartozó kérdések szabályozásánál is 
leghelyesebb arra az ál láspontra helyezkedni, melyet a nagy vagyon-
adó tekintetében mint döntő tételt hangoztat tunk, nevezetesen, hogy 
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minden vagyontárgya t azon a területen kell adó alá vonni, mely 
terüle thez hozzá van kapcsolva. 

Ingatlan s ház e tekinte tben nem kérdés. 
Követeléseknél a vagyonadó törvény megállapít ja azt, hogv 

adóköte les tőkevagyonnak tek in tendő mindennemű akár belföldön, 
akár külföldön fennálló kamatozó vagy nem kamatozó tőkekövete lés 
(8. §. 1. pont) úgyszintén minden külföldi részvény vagy ér tékpapír 
(8. §. 4. pont.) 

A belföldi adóköte lesek szempont jából tehá t a tö rvény a hi te-
lező személyét veszi i rányadónak, ha azonban külföldi ál lampolgár-
ról van szó, akkor vál tozta t ja á l láspont já t , amennyiben adóköteles-
nek nyilvánítja a külföldi ál lampolgárnak azt a vagyonát , amely 
belföldi ingat lanokra nézve jelzálogilag be van kebelezve. Azt a 
kérdést , hogy akkor, ha az ingó fedezet van itt, úgy mi történik, 
a tö rvény nem érinti. 

Törvényhozásunk s hozzátehet jük, az osztrák és cseh törvény-
hozás tehát egyál ta lában nem következetes . A követe lés t egyi esetben 
a hitelezőnél, másik esetben az adósnál veszi adó alá. Ugy hiszem, 
a követe lés t nem szabad a biztosíték alapulvételével adóztatni. Igaz, 
hogy a tőke az adós keze alatt dolgozik s az adós szorgalma jut-
t a t j a jövedelemhez a külföldi hitelezőt. De, habár a kamatot az 
adós által megkerese t t jövedelem alkatrészének is tekint jük, azért 
kétségtelen, hogy elvileg az mégis a hitelező személyiségéhez 
fűződik. 

Különösen ránk magyarokra igen fontos ennek az álláspont-
nak é rvényre ju t t a t ása azért , mer t meglehetős nagy összegű köve-
teléseink vannak az elszakadó terüle teken, (lásd fen tebb 1. alatt is.) 

A kérdés gyakorlat i je lentőségéből nagyon sokat veszít akkor, 
ha a nyilvános számadásra kötelezet t vállalatok tekinte tében sike-
rül keresztülvinni bizonyos különleges elbírálást, mer t a magán-
tőkék e részben igazán nem tesznek számot. Annyi azonban két-
ségtelen, hogy akkor , ha ezek a kölcsöntőkék már egyszer meg 
lesznek adóztatva az elszakadó területeken, akkor azokat itt- még 
egyszer megadózta tni nem szabad, hacsak nem akar juk elérni azt, 
hogy itt is egy igen fontos és lényeges gazdasági kötelék szakad-
jon meg. 

3. A föld s házadóknál a területhez kötö t t ség egyáltalán nem 
kérdéses. 

Elvvé kell tennünk, hogy az ezekből e redő jövedelem csak 
ott legyen megadózta tha tó , ahol keletkezik. Még pedig nem csupán 
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hozadéki adóval , de jövede lem adóval sem. A helyzet ma a köve t -
kező egy Magyaro r szágon lakó erdélyi b i r tokos ra nézve : 
fizet Erdé lyben A cédula szer in t b é r j ö v e d e l m e u t án 3 4 % - o t (3. §.) 

C „ „ tovább i 1 3 % - o t (18. §.) 
ált . jöv. adó címén 4 — 5 0 % - o t 

a román ál lamban. 
Nálunk t ő k e k a m a t s j á r adék címén 

( 7 5 : XXII. 1. §. 4. p.) 10%-o t , 
s fizet még jövede lem és vagyonadó t . Az u tóbbi t fe l té t lenül , m e r t 
a románokná l egysze rű v a g y o n a d ó nincs. 

Házbir toknál valamivel k e d v e z ő b b a helyzet . Ott csak 3 0 % 
a Románián kívül lakó személy adója a fö ldb i r tokér t f izetet t 5 2 % 
helye t t . 

Viszont a román embe r magyarország i vagyona u tán fizet ot t 
jövedelemadót . 

Ez lehete t len helyzet . Ezt meg kell szünte tn i . 
Mindenekelőt t m e g kell akadályozni az abszent izmus meg-

adózta tásá t . Az u tódá l l amok po lgára inak mozgási l ehe tőségé t a 
román tö rvényhozás által elfoglalt á l láspont te l jesen lehete t lenné teszi. 

De viszont részünkrő l is el kell törü ln i az 1875: XXII. t.-c. 1. 
4. pon t j ának azon rende lkezésé t , mely a külföldről szá rmazó 

föld- és házb i r t ok jövede lme t megadóz ta t j a . 
Természe tes , h o g y a jövede lem és vagyonadók ki rovásánál is 

az idegen á l lamterü le ten f e k v ő ingat lanok te l j esen számonkívül 
hagyandók. 

4. A /// . oszt. keresetadó az 1875: XXIX. t .-c.-ben l e fek te te t t 
szabályozás szer int (5. §. 2. b.) a külföldiek ke re se t é t nem bán t j a 
abban az évben, amelyben az országba köl töztek, valamint a külföldi 
ke re skedők és iparosok által a belföldi piacokon koronkin t eszkö-
zölt lá togatás t a v i szonosság fe l té te le mellet t nem von ja adó alá. 

Kiegészíti ezeket a r ende lkezéseke t az Ausztr iával k ö t ö t t 
egyezmény , melynek alapelvei t lényegi leg ma is he lyeseknek kell 
t a r t anunk . Az 1908: XIV. t.-c. 7. §-a lefektet i azt az alapelvet , hogy 
akkor , ha va lamely vállalat üzemét az egyik állam terüle tén f ekvő 
üzle t te lepéről a másik állam t e rü le t é re is k i ter jeszt i anélkül, hogy 
ot t üz le t te lepe t lé tesí tene, úgy adóz ta tásnak csakis ot t lehet helye, 
ahol az üz le t te lep van. Ez az elv fe l té t lenül helyes s legfe l jebb a 
vándor ipa r tek in te tében szorul b izonyos kiegészí tésekre, nehogy az 
ide jövő külföldi cirkusz s tb. adómen tesen működhessék . 

A belföldi üzletek és a külföldiek f ióktelepei közt az adózta-
tás súlya tek in te tében nem lehet el térés, amit reánk nézve kizár a 

4 
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tr ianoni békeszerződés 211. §-a is. Úgy, hogy ha magunkra nézve 
ezt az ántánt államokkal szemben biztosítani tud juk , úgy az csak 
nyereség. 

Megállapítja az osztrák egyezmény azt is, hogy mit kell tekin-
teni önálló üzlet telepnek s azokat az elveket, melyek e részben 
a 10. §-ban le vannak fektetve, magáévá te t te az 1921. évi római 
konferencia is. 

Meglehetős nehéz kérdés a jövede lemnek az üzlet telepek közt 
leendő megosztása. Ahol nyilvános számadásra kötelezett vállala-
latokkal szemben állunk, valamivel könnyebb a helyzet, de ahol 
magáncégekkel állunk szemben, ott már nehezebb. Helyesnek lát-
szanék bizonyos objektív szempontok alapulvétele, úgy miként azt 
a fakereskede lem tekin te tében a csehek a multévi tárgyalásokon 
proponál ták. 

Azt mondha t juk azonban, hogy minden egyes állam a terüle-
tén működő te lepeket a rendelkezésére álló adatok alapján adóz-
ta t j a meg s a jövedelem, illetőleg kerese t a lkatrészének tekinthet 
minden szolgáltatást , melyet a belföldi telep a külföldi te lep javára 
eszközöl. Az ez alapon tö r t énő adózta tás ellen jogorvos la tnak 
lehetne helye a nemzetközi választot t bírósághoz, te rmészetesen 
bir tokon kívül. Az egyik telep által a másiknak tér í tet t kamat jöve-
delmet azért kapcsolom ki, mer t a kölcsöntőkét a hitelező vagyon-
alkatrészének tekinthetem, (lásd fen tebb 1. és 2. alatt.) 

III. oszt. kereset i adó alá esnek az igazgatósági s hasonló 
já randóságok, tant iemek. Ezek te rmészetesen csakis ott adóztatha-
tók meg, ahol f izet tetnek. Csehszlovák vállalat budapest i igazgató-
sági t ag ja nem vonható Budapes ten adó alá. 

6. A jövedelemadó tekinte tében ugyanazon elveket vélem alkal-
mazhatni, mint a III. oszt. kerese tadó tekintetében, azzal a kiegészí-
téssel, hogy ha a jövedelem alkatrészét képezi valamely hozadéki 
adóalap, úgy a külföldi hozadéki adóval sú j to t t jövedelem itt már 
ne legyen többé jövedelemadó alá vonható. Szükségesnek tar tom 
ezt az elvet kimondani két okból : 

1. jövedelemadó van a külföldön is, 
2. nem érdekünk elszakadó területi vagyoni érdekeltségeinket 

csökkenteni . 
7. A IV. oszt. kereseti adó tekintetében: a) közalkalmazottaknál 

legyen irányadó az, hol fizetik az illetőt, ami különösen a nyug-
díjasok szempont jából fontos (75 : XXII. t.-c. 1. §. 1. pont), 

b) magánalkalmazottaknál , ideértve a nyilvános számadásra 
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kötelezett vállalatoknál a lkalmazot takat is, szintén ott kell az adót 
fizetni, ahol az illető egyén fizetését húzza. 

A b) pont rendelkezése nem adhat alapot arra, hogy akkor, ha 
valaki gazdasági tevékenységé t nem azon állam terüle tén fej t i ki, 
honnan a fizetést húzza, úgy jövedelme tel jesen mentesül jön az 
utóbbi állam adójától . Gondoskodni kell oly rendelkezésekről , me-
lyek megakadályozzák az ebből származható visszaéléseket . 

8. A tőkekamat és járadékadó t á rgyát képező jövedelmek 
tekintetében a legkülönfélébb te rmészetű és a legkülönfélébb mó-
dokon ható adókkal állunk szemben. 

Az első csopor tot a lkot ja a magyar tőkekamat és j á radékadó 
törvény, az 1875. évi XXII. t.-c. Adóalany az, aki itt lakik. Minden a 
külföldről folyó é le t járadékból , özvegyi ellátásból, vagy rokonsági 
évjáradékból , úgyszintén kölcsönadot t tőkékből élvezett jövedelmet 
megadózta t . E tö rvényt kiegészíti az 1883. évi VII. t.-c., a pénz-
intézeteknél elhelyezett tőkékből , folyó jövedelmek megadóztatásáról , 
amennyiben az ezeknél elhelyezett tőkék kamat ja i után az adó-
összegeket az illető intézet fizeti. Ugyanez a törvény megadóz ta t j a 
a külföldi részvényekből e redő jövedelmet is, de adózatlanul hagyja 
a külföldieknél elhelyezett közkölcsönök szelvényjövedelmét . 

A másik csopor t kiinduló pont ja az osztrák 1896. évi járadék-
adó törvény, mellyel azonos alapokon áll az 1909. évi VII. t.-c. 
Ez a törvény mellőzi az 1875. évi XXII. t .-c.-nek azt a megszorí tó 
feltételét, hogy tőkekamat és já radékadó alanya csak az országnak 
lakosa lehet, ezzel szemben megállapítja, hogy belföldről e redő tőke-
kamat és járadék után adót fizet mindenki, legyen az az ország lakosa, 
vagy külföldi s ezenkívül az országban lakóknál a külföldről folyó 
jövedelem is rendszer int adó tárgya. Előbbi elv a területen nyugvó 
adóztatásnak, utóbbi pedig az állandó itt tar tózkodás természetéből 
folyó közteher viselésének folyománya. 

E szabály alól a te rü le ten kívüliség elvétől el tekintve az a 
kivétel, hogy viszonosság esetén a külföldről folyó jövedelem 
adómentes, hogyha az adóköteles igazolja, hogy jövedelme külföl-
dön hasonló adó alá tartozik. (1909. évi VII. t.-c. 6. §.) 

Természetes, hogy ez a tö rvény is adó alá vonja az 1. §. 5. 
pont jában a külföldi részvényekből , kötvényekből és más egyéb 
külföldi ér tékpapírokból származó kamatokat vagy osztalékokat. 

A román adótörvények az úgynevezet t g.-cédula szerint adó 
alá vonják úgy azokat az osztalékokat és kamatokat , melyeket 
román közhatóság vagy pedig társaságok, szövetkezetek által kibo-
csátott kötvények után élvez az adókötelezett , mint a külföldön 
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elhelyezett mindennemű tőkék, é r tékpapi rok jövedelmét. Megadóz-
ta t ják ezenkívül a belföldön elhelyezett jelzálogos és egyéb kölcsö-
nöket , s a bankoknál íevő beté teket . Egyedüli kivétel a pénzintéze-
tek által elhelyezett tőkék kamat jövede lme, ha azokat a jövedel-
meket a vállalati adónál már megadózta t ták . Maguknál a lombard és 
jelzálogos kölcsönöknél azonban 15%-os adót a kölcsönvevőnek 
kell lerónia, de azt a kölcsönadóval szemben levonhat ja . Az adó 
beha j t ása eléggé körülményes , mer t azt részben a hitelezőtől, rész-
ben az adóstól ha j t j ák be, részben pedig köteles annak behaj tásáról 
az gondoskodni , aki a szelvényt bevál t ja , eset leg azt bevál tás végett 
külföldre továbbí t ja . 

E^bbe a fö löt tébb zavaros anyagba eléggé nehéz megfelelő 
egységes elveket beállítani. 

Az kétségtelen, hogy az 1908. évi XIV. t.-c. 19. §-ában lefek-
te te t t azt az elvet, hogy az egyik államban székhellyel b í r ó - é s 
nyi lvános számadásra köte lezet t vállalatot nem lehet megadóztatni 
a másik állam te rü le tén elhelyezett tőkéje után, — elvileg fenn 
kell tar tani . Ezen az elven nem szabad rés t ütnünk, ha csak az 
utódál lamok nyilvános számadásra köte leze t t vállalatai mozgási 
szabadságát nem aka r juk lehetet lenné tenni. 

Meg kell adnunk ezt a jogot az iparűzésből s ke reskedésb ő 
folyólag çgyes magánosok által hitelezett tőkének is s ha például a 
kereskedelmi életből e redő váltó vagy könyvkövete lésrő l van szó, 
az ebből e redő kamat, sem vonható külön adó alá. 

/ -
A csehek részéről az 1921. évi tárgyalások során fel lett vetve 

az a gondolat , hogy akkor , amidőn a tőkekamat és já radékadó a 
jövedelemből tö r t énő levonás út ján lesz fedezve, az adó azt az 
ál lamot illesse meg, melynek terüle tén a levonás eszközöltetet t . 
Ennek a té te lnek igazságossága azonban mindig attól i ü g g , hogy 
mily kamat vagy sze lvényjövede lem lesz a jelzett módon meg-
adóztatva. 

Ha az adóztatás a régi magyar és osztrák kere tek között 
mozog, úgy ebből bizonyára nem állhatnak elő hát rányos követ-
kezmények, ha azonban a román törvényhozásra gondolunk, ahol a 
je lzálogos adós van hivatva a kamatokból a levonást eszközölni, 
úgy az egészen á l ta lános szövegezés előre nem látható veszélyeket 
r e j t magában. 

Azt hiszem, hogy sokkal helyesebb lenne ezt az elvet a pénz-
intézetek által fizetett kamatokra korlátozni s csak annyit mondani, 
hogy amennyiben a kamaté lveze t re jogosu l t kamatja i . után járó 
tőkekamat és já radékadót az adófizetésre jogosult pénzintézet levő-
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nás, vagy beszámítás ú t ján ha j t j a be, azon állam jogosul t az adó-
bevételezésre, melynek terüle tén ez a pénzintézet működik. 

Elvként kell megállapí tani azt is, hogy a kamat jövede lmet 
azon állam adóztassa meg, melynek terüle tén a hitelező lakik. Leg-
fel jebb hozzá kellene tennünk azt, amit az 1908. évi 14. t.-c.-ben 
foglalt egyezmény is kimond, hogy egyik államnak a másik állam által 
kibocsátott á l lamadósságok, szelvény-jövedelmét s a másik állam 
által a nyi lvános számadásra kötelezet t vállalatok adójával meg-
adóztatot t részvénytársaságok által kifizetett osztalékot s elsőbbségi 
kö tvények kamatai t járadékadóval , vagy tőkekamat és já radék-
adóval megróni nem lehet. 

Ugyanitt merül t fel az a kérdés, hogy mi tör ténjék azokkal a 
kamat és szelvényjövedelmekkel , melyeknek a törvényhozás az 
adómentesség kiváltságát biztosította. / 

A csehszlovák állam e tekintetben magát a magyar /állam és 
illetőleg Ausztria jogutódjának tekinti, úgy hogy ennek következté-
ben a törvényhozási lag biztosított kiváltságok a csehszlovák állam 
területén továbbra is biztosíthatók. A román állam nem helyezkedik 
egészen erre az álláspontra, mer t az SHS. állammal egyezően a 
hódító jogát vi tat ja és ennek következ tében nem akar ja elismerni 
az ily törvényes kiváltságok érvényét . Oly álláspont ez azonban, 
melynek jogosulat lansága nyilvánvaló. 

Ehelyütt kellene szabályoznunk azt a kérdést , hogy akkor, ha 
valamely külön adóköteles jövedelem azon állam törvényhozása 
által, mely az adó beha j tásá ra jogosítva volna, adómentesnek nyil-
váníttatik, úgy ezt az adómentessége t a másik állam tartozik-e 
ugyanolyan hatályúnak elismerni, • mintha az illető adót fizetne. 
(Záloglevelek.) Mentesíteni kell ezenkívül a jótékony alapok, a 
kulturális, vallási tes tüle tek követelései t , nemkülönben a váltó-
leszámítolásból e redő követe léseket . 

9. Nyiluános számadásra kötelezett vállalatok adója tel jesen 
analog módon van szabályozva. Ausztria, Csehszlovákia, SHS. s 
Magyarország adóalapja a tiszta nyereség. Ebből lesz kimunkálva az 
adóalap. Ezzel szemben a román ú j adótörvény egészen más alapon 
dolgozik. Elemeire bont ja a vállalat jövedelmeit s ezeket külön-
külön használja fel az adóalap megalkotására , csaknem úgy, mint 
a mi régi törvényünk. (A jelzálog-kölcsönök után szedett kamatok 
pld. külön lesznek megadózta tva s ez a jövedelem az összjövedelem-
ből levonatik.) 

Az 1909 : VIII. t.-c. 1. és 2. §-aiban lefektetet t azon elvnek, 
hogy a vállalatnak az illető állam területén fekvősége ez állam 
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terüle tén ennek törvényei szerint adózik, helyessége kétségtelen. 
A részle tkérdések megoldása azonban fölöt tébb nehéz. 

a) Az adóköteles jövedelmet s illetőleg az összjövedelemnek 
az államokközi megosztását miként vigyük keresztül . 

Vannak esetek, hogy a fiókvállalat könyvvezetése a fiók jöve-
delmezőségére nézve te l jesen útbaigazít . De nem mindig. Pl. szál-
lítási vállalatoknál, biztosítási intézeteknél egyáltalán nem. Pénz-
intézeteknél sem mindig. Vannak s lehetnek oly üzletek, pl. emisz-
sziós ügyletek, melyeket az intézet, nem a fiók, hanem az anya-
vállalat számlájára bonyolí t le. 

A kibontakozás ú t ja csak az lehet, hogy tegyük alappá a fiók 
önálló könyvvitelét , ha azonban ennek forgalmi adatai nincsenek 
arányban a kimutatot t jövedelmezőséggel , úgy szakszerű felülvizs-
gálatnak legyen helye. 

A fióktelep jutalékot s kamatokat térít igen sokszor az anya-
vállalatnak. Ezek adókötelesek legyenek-e s hol, az adósnál vagy 
hi te lezőnél? Bizonyára a hitelezőnél. De emellett visszaéléseket is 
leplezhetnek. Egyedüli orvoslás a másik részére e címeken fogana-
tosí tot t fizetések s jóváírások vagy terhelések kimutatása s ha az 
a jellegük lenne, hogy bizonyos át tolások eszközöltetnek e címeken, 
úgy megfelelő kor rek tu ra legyen keresztülvihető az adózta tó ható-
ság által. 

Egyszerűbb kérdésnek s nem vitatható tételnek látszik az 
esetre, ha nincs fióktelep : 

a) a másik állam terüle tén tör tént kölcsönadás vag}'' nem 
állandó jellegű vagyonszerzés , (árúk vétele) a másik állam területén 
ne legyen adó alá vonha tó ; 

b) a másik állam terü le térő l húzot t egyéb jövedelem ezen 
jövedelemre ott kirótt hozadéki adó alá legyen vonható ; 

c) a levonható tételek szempont jából lehetőleg kevés különb-
ség legyen belföld és külföld között . 

10. Az okirati és vagyonátruházás i i l letékeknél a fen tebb 'a la t t 
e lmondot takon kívül a köve tkezőke t ta r tom fontosnak a mozgási 
szabadság biztosítása céljából. 

Minden oly ügyletnek, mely jogi hatását nem a belföldön jut-
ta t ja érvényre , fel tét len bé lyegmentesség biztosítandó. H i azonban 
hatósági el járás során fel lesz itt használva, úgy illeték vonandó le. 
De ha az illető külföldi államban már illeték alá vonatott , úgy az ott 
lerótt összeg legyen megfelelően beszámítandó. Ha mindkét helyütt 
érvényesül az ügylet, úgy arányosí tásnak van helye. Társasági 
szerződéseknél ez különösen indokolt. 
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Váltónál, csekkeknél a külföldi lebélyegzést elégségesnek keli 
minősítenünk, azon eset kivételével, midőn belföldi egyének között 
jöt t létre a váltó, illetőleg a kibocsátásának vagy elfogadásának s 
a csekk kibocsátásának alapját képező ügylet. Megengedhető akkor, 
ha a magyar bélyeg több, mint a külföldi, a kiegészítés megköve-
telése. 

A többi továbbadási ügyletek legyenek feltétlenül illeték-
mentesek. 

Könyvek tekinte tében nagyon fontos, hogy akkor, ha valamely 
magyar vállalat külföldön vezetet t te lepének ottani könyvei t fel-
hozza, azok itt i l letékmentesek legyenek. Szintúgy biztosítandó az 
ellenőrzés céljaira a központban vezetet t könyvmásodla tok illeték-
mentessége. 

VIII. 

A létesítendő megál lapodásoknak ki kell ter jeszkedniük arra 
is, hogy az adó- és i l letékügyben vitás kérdések elbírálására egy 
államközi hatóság létesít tessék. 

Ausztriával adó- és i l letékügyekben volt bizonyos közösségünk. 
Az ebből fakadt adó- és illetékügyi egyezménynek azonban nagy 
hibája volt, hogy nem volt oly fórum, mely vitás kérdésekben dönt-
sön, hanem két minisztérium soha véget nem érő levelezések foly-
tán iparkodott megegyezésre jutni. A megegyezés persze a legrit-
kább esetben jött létre. 

Tökéletesen ér thető volt a múltban, hogy a magyar állam 
szuverénitásának védelmében mindeukép iparkodott megakadályozni 
bárminő ú jabb közös orgánum létesítését. Ennek dacára is az 1908. 
XII. t.-c. már te rvbe vet te választott bírósági szerv létesítését a 
vám és kereskedelmi szerződés hatálya alá tar tozó bizonyos ügyek-
ben. A mi helyzetünk azonban ma az utódállamokkal szemben fordí-
tott . Arra kell tö rekednünk politikailag is, hogy mentől több ilyen 
államközi szerv működjék . De különben is ez az egyedüli mód arra, 
hogy a vitás ügyek így gyorsabban és simábban lebonj^olíthatók 
legyenek. Nyulászi János. 



Agrárstatisztika.* 

A gazdasági élet je lenségeinek megfigyelésében a statisztika 
még csak az egyszerűbb tények megállapításához jutot t él, külső 
ismérvek fe l tünte téséhez, a belső összefüggések szabatos kifejezése 
nélkül. A gazdasági élet legtöbb ágában így van ez, s a ható okok-
nak sokoldalúsága, az eseményt irányító befolyásuk bonyolult volta 
igen nehézzé, csak lépésről- lépésre, s akkor is csupán kisebb sza-
kaszonkint e lőrehaladóvá teszik az oknyomozó statisztikát. Az agrár-
viszonyok stat isztikája azonban még sokkalta nehezebb, mint a többi 
termelési ágé. Nehezebbé teszi az, hogy a megfigyelés egységeit 
itt a l egba josabb megállapítani, valamint az, hogy a megfigyelendő 
jelenségek igen nagy területen rendkívül szét vannak szórva, végül 
pedig az, hogy az a népré teg , amelynek a megfigyeléshez az anya-
got kellene adnia, szétszór tságánál fogva a művelődés forrásaihoz 
nehezebben jut, s kisebb intelligenciával és nagyobb bizalmatlan-
sággal fogad ja a termelési és egyéb viszonyait illető kérdéseket . 

Az agrárstat iszt ika ezért minden országban nagyon hiányos, s 
főbb felvételei is többnyire tapogatózó becslésekkel vannak kísérve. 
Bár a ha j landóság sehol sem hiányzik az agrárstat iszt ika jobb kimé-
iyítésére, az e r re való eszközök oly nehezen hozzáférhetők és 
köl tségesek volnának, hogy az államok nagy része kénytelen meg-
elégedni az egyszerűbb és fe lületesebb methodusokkal , é rdekkörök-
nek engedve át a f inomabb megfigyeléseknek többnyire csak egy-
egy részletre szorítkozó kísérleteit . 

Egyik legfontosabb témája volna az agrárs tat iszt ikának a föld 
s az azt művelő ember egymáshoz való viszonyának megállapítása 
s változó viszonyainak állandó figyelemmel kísérése. Er re vannak 
is eszközök, ha nem is te l jesek ; a népszámlálások a földmívelő 
embernek a földhöz való viszonyát tudakolják, sőt Magyarországon 
megvan a lehetőség 1900 óta arra is, hogy a földmíves birtokának 
nagyságáról, a mezőgazdasági alkalmazottnak bir tokos voltáról tá jé-
kozódjanak, a b i r tokkategór iáknak ez a megállapítása azonban — 
egyéb, kisebb hiányokat ezúttal nem említve — még homályban 

* Mutatvány a szerzőnek sajtó alatt levő „Agrárpolit ika" c. művéből. 
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hagyja a bir tok é r tékére vonatkozó legfontosabb adatokat , amelyek 
a ta laj jóságából, a fölszerelés tökéletességéből , a te rmeivények 
neméből volnának megál lapí thatók. Je len tékeny javítás az 1920. évi 
népszámlálásnak az az újítása, mely a birtok te r jedelmét a legfontosabb 
művelési ágak szerint részle tezve tudakolja.* 

A mezőgazdasági üzemformáknak a nagyságára, művelési ágai-
nak megoszlására, fölszerelésére a mezőgazdasági üzemstat isz t ikák 
szolgálnak (mintaszerű az 1907. évi németországi fölvétel, s az adott 
viszonyok közt igen jó és lelkiismeretes a magyar 1895. évi össze-
írás), ezek azonban nagy köl tségességük miatt csak hosszabb idő-
közökben ismételhetők meg, amikorra az egyes üzemkategór iákban 
már oly el tolódások lépnek föl, hogy a fe j lődés meneté t nehéz meg-
állapítani, s hiányuk az is, hogy nagy tömegre t e r j edvén ki a rész-
letek tekintetében nem lehetnek elég elmélyedők. A mezőgazdaság 
fölszerelésének vizsgálata körül sok hasznot tesznek az aránylag 
egyszerű eszközökkel, tehát gyakrabban végreha j tha tó állatössze-
írások, amelyeknek igazi é r tékük akkor van, ha az egyes ál latfaj ták 
el ter jedését , az állatok fe j le t tségét , súlyát, a te je lőknek te jhozamát 
stb. vizsgálják.** A holt fölszerelés tekintetében a különböző mező-
gazdasági gépeknek szerepe tanulságos, ezt gépösszeírásokból lehet 
meríteni (nálunk 1895-ben), amelyek folyta tólagosan kiegészí thetők 
a mezőgazdasági gépgyár tásnak, valamint a mezőgazdasági gépek 
kereskedelmi forga lmának adataiból. 

Egyik legnehezebb kérdése az agrárs tat iszt ikának az évi te r -
melés mennyiségének megállapítása. A termelők millióival nem 
érintkezhetik közvetlenül, a t e rményeknek számtalan apró csíkokra 
szétszaggatot t sokaságát nem veheti egyenkint számba. A leggya-
koribb eljárás tehát, némely fe j le t tebb agrárstat iszt ikával bíró állam-
nak, különösen Németországnak kivételével az, hogy a szántóföld 
ismert nagyságából kiindulva, községenkint szakértőkkel, bizottsá-
gokkal, a nagyobb termelők kikérdezésével állapítják meg az egyes 
te rménynemeknek a szántóföld terüle tében való részesedését . Ez az 
eljárás, amely Franciaországban körülményes bizottsági tárgyalások 
útján történik, Magyarországon pedig annyiban javí tot t alakban áll 

* Erről, valamint az agrárstat iszt ikának a népszámlálások által kiderít-
hető egyéb kérdéseiről 1. a szerző tanulmányát : Magyarország új népszámlá-
lása. Magyar Gazdák Szemléje. Budapest, 1920. 272 1. 

** Magyarországon 1869-ben és 1880-ban a népszámlálásokkal kapcsolatban 
állatösszeírások ; igen ér tékes az 1895. évi, kevésbé merítette ki anyagát az 1911. 
évi, míg az 1917., 1918. és 1920. években tartott fölvételek már a háborús bizal-
matlansággal küzdve kevésbé teljesek maradtak. 
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fönn, hogy a 100 holdon felüli b i r tokosoknak 1912 óta egyénenkint 
kell bevallaniok a különböző te rmények beve te t t területét , lénye-
gében becslés, amely a végreha j t á s gondossága szerint minősül 
alaposabb vagy fe lü le tesebb fölvétellé. Ugyancsak becslésen alap-
szik azonban a t e rmése redmények megállapítása is, t ipikusnak látszó 
terüle teken végzet t próbacséplések alapján, amelyeknek eredmé-
nyeit a fönt í r t módon megállapítot t vetés terüle t nagyságával szo-
rozzák be. A t e rméseredmények becslésére nálunk a gazdasági 
tudósí tók szervezete szolgál, akik a vetés állapotáról, s általában a 
mezőgazdasági te rmelés minden fontosabb je lenségéről is értesítik 
a földmívelésügyi kormányzato t . A termésbecslés eredményei alap-
ján, a gabonarak tá rakban , malmoknál, közlekedési vállalatoknál 
lévő gabonakészle tek f igyelembevételével szokták megállapítani a 
látható készletek mennyiségét , amely egybevetve a külföldről, külö-
nösen az expor t államokból érkező termésje lentésekkel , szolgál 
legtöbbször alapul a gabonaára lakulásokra . A becsléseknek ez a 
halmozódása azonban gyakor ta je lentékeny t évedésekre vezet, ame-
lyek oly időkben, mikor állandóan nagyobb előző évi készletek álla-
nak rendelkezésre , nem szembetűnők és nem ellenőrizhetők, válsá-
gos időkben azonban igen fé l revezetők lehetnek, amint pl. a köz-
ponti hatalmakat a háború k i törésekor téves illúziókba r ingat ták 
gabonakészle tük nagyságáról . A háború folyamán végzet t azok a 
kísérletek, amelyek a te rmés valóságos mennyiségét a termelőktől 
való közvet len tudakozódás út ján kívánták megismerni, (nálunk az 
1917., 1918. és 1920. években) hatás ta lanok maradtak, a cséplésnél 
való megfigyelés (nálunk 1915 óta) szinte nem célravezető, mert a 
cséplés befejezte sokkal későbbi időre nyúlik ki, hogysem az ered-
mények az árképződésre , s a közélelmezési politikára irányadók 
lehetnének. 

A készletek nyilvántartása közeli állandó problémája az agrár-
s ta t i sz t ikának: Szükségét a háborús irány élezte ki, amikor azon-
ban a készletek vagy igen mélyen lapultak, vagy rendkívül gyors-
vándorlásban voltak. Megvalósítására elméletileg most volna 
a legkedvezőbb alkalom, mikor az egyébként zavaró kezdőkészletek 
h iányoznak; a gyakor la tban azonban a bizalmatlanság ma is súlyos 
akadály. 

Figyelemreméltó alkotórésze az agrárs ta t iszt ikának a t e rmé-
nyek áralakulásának figyelemmel kísérése, ami egyfelől a börzei 
á r jegyzéseknek megrÖgzítéséből, másfelől vásárok és piacok árainak 
összevetéséből áll. A mezőgazdasági termények áralakulása nem-
csak arra jellemző, hogy a mezőgazdasági termelés jövedelmező-
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sége mekkora, hanem éreztet i hatását a népesedés és közegészségügy 
számos jelenségén, mutatva, hogy az ember iség sorsára a* mező-
gazdaság te rményeinek hozzáférhe tősége mily döntő befolyással 
van. A te rményárak stat iszt ikája e nagy fontossága dacára sem 
eléggé kifejlett , s a hosszú idő óta rendelkezésre álló föl jegyzések 
használata nagy óvatosságot igényel, mert összehasonlí tásra csak a 
minőségileg is egyező t e rmények árai alkalmasak. Az árstatisztika 
eddig az egyetlen eszköz a r ra is, hogy egyes te rmékek vámvédel-
mének hatása megállapí tható legyen, holott a vámvédelem a ter-
melés növekvésére , nagyobb intenzitására is kihat, s eredményei a 
mezőgazdaság helyzetének alaposabb megfigyelése után állapíthatók 
csak meg. 

Az ár csak egyik jelzője annak az útiránynak, a melyen a mező-
gazdasági t e rmékek a termelőtől a fogyasztóig el jutnak ; ennek az 
útvonalnak a körülményei t az agrárs ta t iszt ikának jobban ki kellene 
nyomoznia. Er re szolgálna mindazon szervezetek statisztikája, a 
melyek az árút a termelőtől a fogyasztóig ju t ta t ják ; a te rmény-
kereskedelemről azonban legföl jebb csak annyiban lehetnek adataink, 
amennyiben a kereskede lmet szövetkeze tek bonyol í t ják le. A for-
galom útjai t is szükséges ismerni ; de ezidőszerint csak arról a 
mennyiségről vagyunk tá jékozta tva , amely az ország határait , mint 
behozatal , vagy kivitel átlépi ; az ugyanazon gazdasági területen 
belül végbemenő árúkicserélés mér téke nincs föl jegyezve, s így az 
egyes vidékek szükségletéről , a helyben ki nem elégíthető fogyasz-
tás mennyiségéről tá jékoza t lanok vagyunk, holott ennék az ismerete 
úgy a fo rga lomképesebb árúknál , mint különösen a szállításra 
kevésbé alkalmas cikkeknél rendkívül fon tos lenne, s úgy a for-
galmi, mint a termelési politika céljait előmozdíthatná. 

A mezőgazdaságnak az önsegélyt reprezentáló szerveiről, a 
szövetkezetekről sokkal kevesebb agrárstat iszt ikai föl jegyzés van, 
hogysem ezek hatását é rdemük szerint meg lehetne állapítani. 
Nemcsak a szövetkezetek száma, tagjaik száma, forgalmuk nagysága 
fontos (amiről vannak is számszerű adatok), hanem a működésüket 
megvilágító detailadatok is : az adot t kölcsönök regisztrálása 
nagyságkategór iák szerint, a fogyasztásra közvetí tet t árúk meg-
oszlása mennyiség szerint, az ér tékes í tésre á tvet t cikkek osztáíj^o-
zása azon kisebb mennyiségek szerint, ahogy azok a termelőtől 
á tvétetnek, egyszóval annak a fo lyamatnak az ismertetése, amely 
szerint a szövetkezet az erőket egyesíti, az apró egységeket nagy 
tömeggé növeli. Ezeknek a nyersanyaga a szövetkezetek üzletviteli 
föl jegyzésében majdnem mindenüt t megvan, legföljebb agrárstat isz-
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tikai célokra egyönte tű fo rmá t volna szükséges biztosítani részükre. 
Tanulságuk rendkívül nagy volna, s a szövetkezeti élet fe j lődésére 
és helyes i rányára e lhatározó befolyással lenne. A gondolat , hogy 
a kérdés szövetkezet i statisztikai hivatalok út ján oldassék meg, nem 
elvetendő.*) 

Nagyon hiányos mindeddig az agrárstatisztikai kuta tás a ter-
melőre nehezedő terhek vizsgálatában. Itt e lsősorban a földterhek 
ismerete lenne tanulságos, ha ezek mindig a tényleges megterhelés t 
reprezentálnák, s ha szembeáll í thatók volnának a föld jövedelmező-
ségével. Az eszközök hiányossága miatt az ilyesmi azonban parciális 
kuta tások út ján lehetséges, mert sok teher van a földön, ami 
te lekkönyvileg egyáltalán nincs bekebelezve , másut t viszont a be-
kebelezet t t e rhek egy része már csak névlegesen áll fönn. A ter-
melőre nehezedő te rheknek különben is csak egy része e földteher ; 
a fölszerelés gyakori vé te lárhá t ra léka mellett az örökös társaknak 
fizetett járadékok, egyéb szolgáltatások, s különösen a növekvő 
közterhek emelik a te rmelő költségeit. Ezekkel szemben a jövedel-
mezőség kiszámítása szintén bonyolu l t ; a gazdának s családtagjainak 
munkatel jes í tményei t is figyelembe véve, fogyasz tásuk mennyiségét 
kellene megállapítani, s csak azután a piacra termelt é r téket számba-
venni. Kisebb monográfiákkal lehet e kérdéshez közelebb férkőzni ; 
i rodalmunkban inkább nagyobb uradalmak ily monograf ikus leírását 
találjuk, kevésbé a kisbir tok jövedelmezőségére vonatkozó kuta-
tásokat . 

A mezőgazdasági munkásnép megélhetési viszonyainak tanul-
mányozása körül az agrárs ta t isz t ikának még nagyon sok megoldatlan 
föladata van. Maguknak a mezőgazdasági munkabéreknek egységes 
statisztikai alapra hozása is nehéz, tekintet tel a t e rményekben való 
járandóság különböző változataira.**) A földmívelésügyi kormány 
kiadásában régebben rendszeresen megjelent kiadvány a mezőgaz-
dasági napszámbérekről nehezen összehasonlító s csak felszínes 
adatokat nyúj tot t . A béreknek a kombinációja azonban az évenkint 
kerese tben töl töt t napokkal, a vidékenkint el térő lehetőség a bérek-
nek feles műveléssel való kiegészítésére, a munkásnak változó 
összjövedelme, s ezzel szemben a munkásháztar tásokat terhelő költ-
ségek — ezek mind még alig kerül tek statisztikai kuta tás alá, annál 
kevésbé az a kérdés , hogy mezőgazdasági munkásnépünk kerese te 

*) L. Dr. Ihrig Károly : A szövetkezeti statisztika kérdéséhez. Magyar Gaz-
dák Szemléje. Budapest 1921. 354 1. 

**) L. Mandelló Gy. : Les salaires agricoles. Budapest, 1901. 
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hogyan viszonylik más országok munkásainak megélhetéséhez, s 
különösen, hogy az Amerikába vándorol t munkás terhei, kockázatai 
és jövedelmei ezzel szemben mekkorák. 

A bir tokok tu la jdonosa iban beállt vál tozások — igen kezdet-
leges részletezéssel — a te lekkönyvi b i r toktes tek forgalmának 
statisztikájából vol tak eddig megismerhetők, s csak az utolsó év-
tizedben gyű j tö t t ek rész le tesebb ada toka t a 100 holdnál nagyobb 
bir tokok tu la jdonában beállt változásoknál. A bérletek számáról és 
te r jedésérő l 1895 óta egyáltalán nincsenek ú jabb hivatalos följegy-
zések. Az a bír tokmozgósí tás , amely az ú j b i r tokreformtörvény 
végreha j tásáva l kapcsolatban megindul, valószínűleg alkalmat ad a 
nagy művelet egyes fázisainak statisztikai megörökí tésére is, s e 
tekintetben az Országos Földbi r tokrendező Bíróságnak szép feladata 
volna az átalakulás minden mozzanatá t föl jegyeztetni . 

A magyar agrárs tat iszt ika további fej lődési körét az agrár-
politikai ku ta tások érdekében főbb vonásokban a következőkben 
vázolhat juk. Az üzemek nagyságát , művelési ágak szerint való meg-
oszlását, gépfölszerelését , s a házi, bérleti kezelésre, vagy részes 
művelésre vonatkozó adatait még a fö ldbi r tokreform nagyobb 
arányú megindítása előtt üdvös volna rögzíteni ; ez bizonyos tekin-
te tben tá jékozta tó lenne arra is, hogy a re form megindítása mely 
pontokon a legsürgősebb. Az üzemeknek munkaerővel való ellátott-
sága az 1920. évi népszámlálás adataiból is nyerhető, a mezőgazda-
sági vállalati statisztika kidolgozásával ; ugyaninnen a földre szo-
ruló nép mai elhelyezkedéséről és propagat ív erejéről is tá jékozta tás t 
lehet szerezni. 

A bir tokforgalom további menetéről — amennyiben az nem 
az 1920. évi XXXVI. t.-c. a lapján tö r tén t — a telekkönyvi hatósá-
goktól az eddiginél részle tesebb -felvilágosítást kellene várni, az 
említett törvény alapján tö r t énő változásokról pedig további adatokat 
a Földbi r tokrendező Bíróság, illetőleg annak a közegei szolgál-
ta thatnának. 

A bérbeadás processzusai, tekintet tel a bér le tek kötelező be-
jelentésére, nehézség nélkül számon tar tha tók. 

A mezőgazdasági termelés eredményeinek megismerésére az 
eddigi el járások csak lassan és részle tekben javí thatók ; a nagy 
tömegeknek ezen felületes megfigyelése mellett azonban különleges 
termelési ágak eredményeinek tüzetesebb megfigyelése annál többet 
használhatna a termelési polit ikának. A tehenészetek, juhászatok, 
a komlótermelés, a gyümölcstermelés stb. mind máig nélkülözik a 
részletesebb statisztikai megfigyelést, nem szólva a szőllőművelés-
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rol, melynek sem üzemnagyságai t , sem fölszerelését nem ismerjük. 
A kereskedelmi és ipari növények termelése, a mezőgazdasági ipar 
számtalan vál fa ja szintén ily monograf ikus fölvétel ú t ján ismerhető 
meg minden vonatkozásában, s így der í thetők ki a továbbfej lesz-
tésnek előfeltételei vagy hátrá l ta tó akadályai. 

A termelők terheinek megállapításánál elég meddőknek bizo-
nyultak az eddig a te lekkönyv alapján végzet t számítások, amelyek 
különben is csak nyers összegeket adhat tak , a te rhek könnyebb 
vagy súlyosabb voltának ismer te tése nélkül. A terhek megismerését 
inkább a földbir tokra kölcsönző intézményektől várha t juk , s a meg-
terhel te tés s tat iszt ikáját ebben az i rányban kell jobban kiépíteni : 
hitelintézetek, szövetkezetek, árva- és egyéb közpénztárak adhatnak 
előbb ál talános — az eddiginél jobban részletezet t — képet a fö ldre 
kölcsönzött tőkéről , később pedig rendszeres adatokat az ú j ter-
hekről, s a tör lesztésekről és törlésekről , összevetve a kölcsön fel-
tételével , a biztosítékul szolgáló föld nagyságával és művelési ágá-
val stb. A mezőgazdasági hiteligények gondozására irányuló törek-
vés meglehetősen söté tben tapogatózik, amíg a hitel kérdése ilyen 
megvilágítást nem nyer, s könnyen megrögződnek szélsőséges véle-
mények (a bir tok tú lságos eladósodásáról , vagy hitelt alig igénylő 
nagy jövedelmezőségéről) , amelyek tévút ra vihetik a hitelpoli t ikát 

A te rmények forga lombahozata lának és ér tékesí tésének mód-
járól, amelyek a mezőgazda fáradozásának sikeréről végeredmény-
ben beszámolnak, két, az agrárstat iszt ikában fontos metódus tájé-

oztatna ! Egyik a belső forgalom statisztikája, amely a közlekedési 
vállalatok feladata, kapcsolatban piaci statisztikával, amelynek kevésbé 
ármegállapítással kellene bíbelődnie, mint inkább a mennyiségek 
följegyzésével , másik a szövetkezeti és egyéb terménykereskedelmi 
közvet í tés statisztikája, amely addig kíséri az árút, amíg a nagy 
forgalom országút jához eljut. Mind a két irányú felvétel annyiban 
kivihető, mer t a lapanyaga az illető vállalatok, szövetkezetek stb. 
föl jegyzéseiben m e g v a n : az összeállításnak volna több dolga, ameny-
nyiben célja nem csupán az összes forgalom főeredményeinek kitün-
te tése lenne, mint inkább az egyes vidékek és termelői csoportok-
termelőképességének és fogyasztószükségletének megállapítása. A ter-
melés jövedelmezősége, a szövetkezeti intézmény életrevalósága és 
fej lesztésének szükségszerű p rog rammja ezekből a fe lvéte lekből 
tűnnék ki. 

Ha még megemlí t jük, hogy a mezőgazdasági munkásügy sta-
tisztikájában egyfelől a meglévő szociális szerveknek, nálunk külö-
nösen az Országos Gazdasági Munkássegélypénztárnak az intenzívebb 
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közreműködése volna szükséges, viszont a munkaviszonyokban beálló 
változásokról szintén rendszeres ada tgyű j tés volna kívánatos, utal-
nunk kell arra, hogy agrárs ta t isz t ikánknak eddig nagy hiányossága^, 
hogy munkával tú l terhel t és közömbös közigazgatási szervektol 
merítet te tudnivalóit s nem fordul t közvet lenül a gazdáknak leg-
alább ahhoz a ré tegéhez, amely intelligenciájánál fogva az agrár-
statisztika fontosságát fölismeri, s a fö lvete t t kérdésekre képes és 
hajlandó a tudtával legjobb ada toka t megadni. A gazdáknak a / 
agrárstat iszt ikába való nagyobbmér tékű bevonása azokra is nagyon 
nevelő hatással volna, mer t é rzéküket fe j lesz tené a gazdaság ese-
ményeinek föl jegyzése iránt, aminek a sajá t ügyvitelük is hasznát 
látná, s másfelől az agrárstat iszt ikát rendkívül javítaná, mert az eddigi, 
formailag helyes, lényegében felületes adatok helyet t talán töprengő, 
bizonytalan de a helyzet föl ismeréséhez mégis közelebb vezető őszinte 
anyaghoz jut ta tná. Minden statisztikai ada tgyűj tésnek legnagyobb 
veszedelme a formai szabatosság, mely a jellemző sa já t ságokat elta-
karja , és legnagyobb haszna az a t e r j engősség , amellyel a lelki-
ismeretes adatszolgál tató bevallásait tán fé l reér tések közt, de a 
zavaró körü lmények tel jes föl tárásával közli. 

Az agrárstat iszt ika munkásai közt sajnálat ta l nélkülözzük eddig 
a különféle érdekképvisele teket is, amelyek a maguk buzgóságából 
sok érdekes fölvétel t ha j to t t ak ugyan végre , köz reműködésüke t 
azonban a hivatalos statisztika kevésbé ve t te igénybe. Ezek segít-
sége sokat használhatna az agrárs ta t iszt ikának ; a községi és járási 
mezőgazdasági bizot tságokban pedig (1920. évi XVIII. t.-c.) az agrár-
statisztikának szintén használható ú j szervei kínálkoznak. 

Az agrárstat iszt ikát egyes ál lamokban külön e célra lé tesí tet t , 
s rendszerint a mezőgazdasági igazgatáshoz kapcsolódó szervek 
művelik (pl. Franciaország, Északamerikai Egyesül t Allamok), másut t 
a hivatalos statisztika központosí to t t o rgánumához ta r toznak (pl. Ma-
gyarország, a német államok stb.). A nemzetközi statisztikai intézet 
agrárstatisztikai kérdésekkel mindig foglalkozott , ha nem is túlsá-
gos elmélyedően ; a Rómában létesítet t Nemzetközi Mezőgazdasági 
Intézet működésétől e tekintetben többe t lehetet t volna várni, ha 
a vi lágháború ennek az intézménynek a munkájá t meg nem akasztja. 
Működését ugyan ú j ra megkezdte , de a nemzetek elzárkózottsága 
miatt egyelőre sze rényebb kere tek közt. 

Budai László. 



Árszínvonal, munkabér és életszínvonal 
1921-ben. 

Míg a közszükséglet i cikkek árának át lagos színvonala a háború 
ki törése óta 1920. év végéig állandóan emelkedő irányzatot muta-
tot t , az 1921. év meghozta az első olcsósági hullámot, amely bár 
csaknem egy időbe esett a világpiacon muta tkozot t általános de-

y ' y 
presszióval, mégis úgyszólván kizárólag a magyar korona külföldi 
á r fo lyamjavulásának volt a következménye. Ezzel nem állítjuk azt, 
hogy a világpiaci árak alakulása egyáltalában nincs befolyással a 
belföldi árak alakulására, de még importál t árúknál is a világpiaci 
árváltozás, főként az árcsökkenés nálunk csak tompul tan érvényesül , 
mint ahogyan eltörpül a valutaingadozás mellett minden olyan 
mozzanat hatása, amely nyugodt gazdasági forgalom mellett az 
á rak alakulását irányítani szokta. És ez te rmésze tes is, mer t ha 
valamelyik importál t árú világpiaci ára például 10%-kal esik és 
ugyanekkor a magyar valuta ár fo lyama 20%-kal csökken, az árú 
belföldi ára a külföldi árcsökkenés dacára is legalább 10%-kal 
emelkedni fog. A valutaingadozás nagy szerepének iskolapéldája volt 
az elmúlt esztendő, amikor a valutánk javulásával te l jesen azonos 
i rányban, bá r letompultan, alakult a közszükségleti cikkek belföldi 
piaci ára. A valutáris ingadozások azonban csupán ott érvényesül tek 
minden késedelem nélkül és te l jes erővel, ahol közvetlenül befo-
lyásolták az árakat, t ehá t a külföldi származású árúknál. Ezt bizo-
nyít ja a ruházati cikkek mult évi árának alakulása. Tompultabban 
érvényesül t a valuta ingadozása azoknál a cikkeknél, amelyekből 
kivitelünk van, amelyek belföldi ára tehá t a külföldi paritás felé 
törekszik. Ilyenek az élelmiszerek közül azok, amelyek nem voltak 
kiviteli kor lá tozásnak vagy hatósági árszabályozásnak alávetve. 

Az indexszámok tanúsága szerint, öt tagú kispolgári család 
háború előtti háztartási köl tségvetése alapján arányosí tot t közszük-
ségleti cikkek fogyasztói árának indexszámát véve figyelembe, az 
oicsósági hullám előtt a mult év folyamán a megélhetés drágasága 
j anuár végén ér te el a kulminációt, amikor az arányosí to t t index-
szám 4925, vagyis a drágulás a háború kitörése óta több mint 
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negyvenkilencszeres. Ettől az időponttól kezdődik az olcsósági 
hullám, amely május végéig tart , amikor az indexszám 3366, tehát 
a drágaság csak harminchárom és félszeres. Jún ius már drágulás t 
hoz, amely folytatódik, november végéig, fe lnyomva a megélhe tés i 
köl tségek indexszámát 6394-re, vagyis csaknem ha tvannégyszeres 
drágulást idézve elő. December hó folyamán az árak némi csökke-
nése mutatkozik és annak eredményéül az év végén az index-
szám 6072. 

Ha szemlét ta r tandó az elmúlt év árhullámzása felet t , az 1920. 
év végéig mutatkozot t árakat összehasonlí tás alapjául 100-zal egyen-
lősítjük, a következő táblázat számol be az árvál tozásokról : 

1921. I. II. III . IV. V. VI. VII. VIII. ' IX. X. XI. XII. 

Éle lmiszerek 91-2 831 646 59-5 53-9 57 9 62-2 76-1 84-8 88 — 105-1 98-4 
Ruháza t 1141 107-3 91-6 71-5 70-4 67-6 82-7 84-5 113— 121-7 155-2 147-3 
Lakás stb. 142-5 148-8 177-2 181-6 175- — 175-- 175' — 189 9 206-5 206-5 229-6 224-9 
Vegyes k iadások 119-7 118-8 123-7 114-4 108 9 105 2 108 9 123-5 133-4 148-3 162-7 157-1 
Átlag- 104-8 98'7 86'4 75-3 71-5 72- — 80— 89- — 106-— 112-6 1 3 6 - 129-2 

A fenti táblázat szerint má jus végére az átlag indexszáma 
100-ról 71'5-re esik, vagyis az olcsósági hullám 28'5 százalék 
olcsóbbodást hozott az előző év végéhez viszonyítva. Szeptember 
végén már 6 százalékkal ismét tú lhaladja az át lagos árszínvonal 
az előző évvégi árakat, sőt az emelkedés november végén már 
36 százalék, amely december végére 29'20 százalékra csökken. 
A mult év folyamán tehá t az év végére az indexszámok tanúsága 
szerint az olcsósági hullám dacára, az 1920. év végéhez viszonyítva 
a megélhetés 29"2 százalékkal drágult . 

Az egyes csopor tok ár ingadozását nézve az élelmiszerek ára 
már az év elején csökken és ez a csökkenés május végéig 46'1 
százalékot tesz ki. November végén azonban már az olcsósági 
hullám hatásának tel jes megszűnésé t lát juk, sőt az árak már átlag 
5'1 százalékkal magasabbak, mint 1920.. év végén voltak. 

A ruházati cikkek át lagos árcsökkenése május végéig 32'4 
százalék, tehát nemcsak, hogy a világpiaci olcsósági hullám, de 
még valutánk javulása sem érvényesül t tel jes mértékben. Ennek 
magyarázatául az a körülmény szolgál, hogy az egész idényre a 
bevásárlások még rossz valuta mellett tö r tén tek és a valuta állandó 
javulása a további veszteségtől való félelem folytán nem bátorí tot ta 
a kereskedelmet ú jabb vásár lásokra. 

A lakás, fűtés, világítás köl tségeinek csopor t ja legjellegze-
tesebben mutat ja , mennyire nem simul a hatósági árszabályozás a 
világpiaci viszonyokhoz. A szén árát a termelési költségek figye-

5 
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lernbevételével az Árvizsgáló Bizottság állapítja meg, természetesen 
mindig utólag. így t ö r t énhe t e t t az, hogy míg a szabad forgalom 
tá rgyá t képező egyéb cikkek ára már január tó l kezdve csökkent, a 
szén ára márciusban még emelkedet t és míg a valuta romlása foly-

1913 14. évi átlag = 100. 
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I. É l e l m i s z e r e k : 

Kenyér . . 4 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 2108 2214 2214 2214 2214 
Burgonya . 1 3750 4167 3750 2500 3333 7500 2750 5000 5833 7000 7500 7500 
Hab . . 1 4750 4000 3750 2000 2500 2000 3000 6500 6000 6000 6500 6000 
Zöldség . . 2 3000 2500 2500 5000 5000 5000 4000 8000 8000 10000 16000 15000 
T o j á s . . . 2 8333 6667 5000 5000 4666 5666 5333 8338 9500 11000 20000 18333 
Marhahús . . 7 5000 5000 3500 2800 2700 2700 3700 3100 34(0 3600 3600 3600 
Se r t é shús . . 7 7000 6000 4950 4500 3600 2600 4000 4000 4600 4200 4400 4500 
Ser tészs í r . . 3 12133 10625 7813 6000 4222 5000 7000 1000U 12000 11875 11500 9750 
Cukor . . . . . : 2 13000 13000 12000 12000 10500 10500 10000 1000U 11000 11000 12500 11000 

Át lag . . ' 29 6295 5737 4455 4106 3723 3997 4289 5252 5851 6072 7254 6792 

11. Ruházat 
ír -V a s z ó n 3 18920 16200 13000 9460 0460 6000 7800 8970 13000 13000 15000 13000 
Férfi r u h a . . . . 7 6666 6000 5400 5000 5000 5000 6C00 6000 7800 9000 11666 11666 
Női r u h a . . . . 8 6600 6600 6000 4000 4000 5000 6000 6000 8000 9000 12000'12000 
Kötött á ru . . . 2 10714 10714 9000 8500 7500 6000 7205 7200 10000 10000 12500 10000 
Cipő 3 12500 12500 10000 7500 7500 7500 9370 9370 11810 11810 15000 13750 

Át l ag . . 23 3355 8797 7513 5865 5777 5543 6779 6931 9262 9975 12724 12083 

III. Lakás stb. : 
F ű t é s 3 8000 8000 10000 10000 9640 9540 9540 9540 10700 10700 12333 12000 
Vi lág í tás . . . o 1000 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 
L a k b é r . . . . 23 180 180 180 220 220 220 220 357 3571 357 357 357 

Át lag . . 28 1076 1224 1338 1371 1322 1322 1322 1434 1560 1560 1734 1698 

I V . V e g y e s k i a d á s : 
1 

Dohánv 1 3 3125 3125 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 
Szappan . . . . 2 13000 2000 9500 7000 5500 5000 6600 94P0 9875 12000 14000 12500 
Ú j s á g 3 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3500 3500 3750 3750 
Villamos . . . . 3 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1975 1875 3125 3125 3125 
Színház 9 1800 1960 •2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 

Átlag . . 20 3235' 3206 3340 3090 2941 2841 29Î0 3331 3603 4003 4391 4240 

Nyers átlag . . . 6595 1 6206 5431 4765 4595 4549 4785 5749 6691 7141 8758 8126 

Arányosított átlag . 100 4925 4643 4063 3542 3366 3383 3761 4185 4984 5292 6394 6072 

tán egyéb cikkek ára május tó l kezdve emelkedő irányzatot mutat , 
a fű tőanyag ára csak s zep t emberben mutat ú jabb emelkedést . 
A világítás ára is az olcsósági hullám kezdete után emelkedet t és 
minden gazdasági depressziótól, vagy konjunktúrá tó l függet lenül 
az év egész folyamán változatlan maradt . A lakbér szintén neg-
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ligálta a közgazdasági viszonyokat , lassú, de állandó emelkedést 
muta tva . 

A vegyes kidások rova táró l szólva, át lagos árcsökkenésről itt 
nem beszélhetünk. Május végén, az általános árszínvonal esésének 
zenitjén a vegyes kiadások indexszáma az előző év végéhez viszo-
nyítva 8"9% drágulásról ad számot, ami az év végére 57" 1 °/0-ra 
emelkedik. 

Ha az index-táblázat alapjául szolgáló egyes reprezenta t ív cik-
keket és szolgáltatásokat nézzük, kétségte lenül alacsonyság tekin-
tetében az elmúlt évben is a lakbér állott első helyen. Ennek index-
száma az év elején, a háború előtti lakbért 100-zal egyenlősí tve, 
180, az év végén pedig 357 volt. A lakbér tehát az átlag 61-szeres 
drágasággal szemben még mindig csak 3'5-szörös. Aránylag alacsony 
maradt a világítás (1666), a színház (3000) és a villamos (3125) 
indexszáma is. Viszont magasság tekinte tében a to jás é r te el a 
legszebb karr ier t novemberi 200-szoros árával (indexszám : 20.000). 
Nem sokkal volt alacsonyabb a zöldség (16.000), vászon (15.000), 
cipő (15.000) és szappan (14.000) indexszáma sem. 

Az a körülmény, hogy a közszükségleti cikkek egy része még 
mindig nem szabad forgalom tárgya, hogy például a lakbér még 
mindig hatóságilag nyer megállapítást , hogy számos közszükséglet i 
cikk kivitele korlátozásnak van alávetve, megakadályozza a ház-
tartási költségek átlagos színvonalának valutánk ingadozásához való 
teljes alkalmazkodását . Ezt szemlél tetően muta t ja grafikonunk, 
melynek tanúsága szerint, bár a november folyamán politikai okok-
ból tör tént kiugrástól el tekintve valutánk ingadozásának hulláma 
teljesen azonos ívet ír le, mint a megélhetési költségek vonala, az 
utóbbinak lendülete te l jesen letompul és enyhe ívvé formálódik, 
erősebb zökkenések nélkül. E két vonal egymáshoz való viszonyá-
ból látjuk, hogy az elmúlt év elején eléggé je lentékeny volt a 
diszparitás valutánk külföldi ér tékelése és a megélhetési költségek-
színvonala között . A valutánk javulásával, amelyre a belföldi á rak 
egyre gyengébben, illetve a hatósági szabályozás tá rgyát képező 
cikkeknél (lakás, vitágítás, dohány, villamos, stb.) egyáltalában nem 
reagálnak, egyre csökken a diszparitás és április végén a különb-
ség már alig 10 százalék. Május közepén, amikor a magyar korona 
árfolyama a legmagasabb volt, úgyszólván pillanatokig a diszparitás 
tel jesen eltűnik és május végén is még csak 17'5 százalék különb-
ség mutatkozik. Ettől kezdve azonban valutánk hirtelen romlása 
következik be, amelyet az áthárí tás nehézkességének súlya alatt a 
belföldi árak csak lanyhán követnek. Ennek következtében október 
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végén valutánk és a belföldi á rak színvonala közötti különbség 
már 68'7 százalék. November folyamán a valuta rövid ideig tar tó 
ki- és visszalengésétől el tekintve e két vonal ismét közeledik egy-
máshoz és december folyamán is csaknem párhuzamosan halad. 
Összehasonlítva pénzünk külföldi ér tékelése és belföldi vásárló 
ereje közöt t az elmúlt év elején és végén mutatkozó diszpari tás t 
végeredményben javulást nem látunk, amennyiben a különbség az 
év elején 46'1, az év végén pedig 48"4 százalék volt. 

Pénzünk külföldi ér tékeléséről valutánk külföldi árfolyama 
van hivatva számot adni. Viszont i t thon az arany ár fo lyama csak-
nem teljes pontossággal pénzünknek az a ranyvalu tá jú államok pénz-
piacain érvényben lévő árfolyamához igazodik. Az aranyárfolyam 
indexszámának vonala tehát pénzünk külföldi ér tékelését , a meg-
élhetési köl tségek indexszámának vonala pedig pénzünk belföldi 
értékelését tüntet i fel. Ha pedig az arany árfolyamának index-
számát arányba hozzuk a megélhetési költségek indexszámával, 
megállapíthat juk, hogy miként alakult a megélhetés drágasága, 
arany koronákban, vagyis békekoronákban . Akkor, amidőn az 
a rany árfolyamának f igyelembevételével á tszámít juk a belföldi ára-
kat a ranykoronákba , nem teszünk mást, mint kiküszöbölünk az 
árak mérésénél egy olyan ér tékmérőt , amely labilis, amely a fizika 
szabályait elképzelhetet len érzékenységgel köve tve a háború fagyös 
viharai hatása alatt eredeti nagyságának századrészeire zsugorodot t 
össze, hogy egy pénzügyminiszteri exposé lágy fuvalmainak szug-
gesztív hatása alatt ismét há romszorosá ra növel je tér fogatá t , amely 
tehát a mértéktől megkívánható legelemibb előfeltétellel, a stabili-
tással sem rendelkezik. Ha pedig az árúk árszínvonalát k ívánjuk 
vizsgálni, éppen azért , hogy az árvál tozás nagyságát és az arra 
kiható okokat vizsgáljuk, a mér tékegység labilitásának zavaró 
hatását a t isztánlátás é rdekében ki kell küszöbölnünk. Az árak 
alanyban való átszámításával ezt a célt k ívánjuk elérni és az ily 
módon megállapított indexszámok a labilis papírkorona alapján 
nyert képpel tel jesen ellenkező arcot mutatnak. A megélhetési 
költségek arányosí tot t á t lagának aranyér tékben átszámított index-
száma ugyanis az elmúlt év folyamán a következőképpen alakult, 
összehasonlítás alapjául ( = 100) a háború előtti árszínvonalat 
véve : 



70 Dálnoki-Kováts Jenő. 

1920. XII. 53-9 1921. VII. 64-3 
1921. I. 56'6 » VIII. 62-8 

» II. 67-3 » IX. 39'8 
III. 75-9 í? X. 31-7 

» IV. 89-2 V XI. 52-4 
» V. 82-5 » XII. 51-6 
M VI. 74'4 

E számok azt muta t ják , hogy 1920. év végén 53'9 arany-
korona ugyanolyan életszínvonal biztosí tására elég volt, mint a 
hábo rú előtt 100 aranykorona . De arannyal mérve a drágaságot , 
he lyesebben olcsóságot, e számokból azt is megál lapí that juk, hogy 
míg az elmúlt év folyamán az árak a világpiacon csökkenő irány-
zatot muta t tak , az olcsóság nálunk egyáltalában nem volt tapasz-
ta lható , sot drágasági hullámról számolhatunk be. Miként a hajós , 
aki i ránytűjé t elveszítve rendszer te lenül kóborol a tengeren , köz-
gazdasági életünk is a papí rkorona gyors ingadozása folytán el-
veszí tet te mér téké t és összezavart , halomra döntöt t minden szabályt, 
amelyek rendes viszonyok közöt t az árak alakulását igazgatni szok-
ták. Az it thon használatos, hisztérikusan változó é r tékmérő lehetet-
lenné te t te a világpiaci vál tozások helyes ér tékelését és az átszámí-
tás és á thár í tás kor lá tozot t lehetőségei és lassúsága folytán te l jes 
gazdasági depressziót idézett elő. Arannyal, tehát világpiaci ér ték-
mérővel mérve, a mult évben előbb egy drágasági, majd egy 
olcsósági hullámot él tünk át. A drágaság kulminációja április végén 
mutatkozot t , amidőn az indexszám az év eleje óta 53'9-ről 89'2-re 
emelkedet t . Az ezután bekövetkeze t t olcsósági hullám kulmináció-
jának időpont ja ok tóber vége, amidőn az indexszám 31 "7. Ugyan-
ekkor az Eszakamerikai Egyesül t -Ál lamokban a megélhetési költ-
ségek indexszáma 150. Ez azt jelenti, hogy míg ebben az időpont-
ban Amerikában 150 dollár volt szükséges ugyanolyan életszín-
vonal biztosításához mint háború előtt 100 dollár, addig nálunk 
csak 31 "7 dollár volt szükséges. Nemzetközi mér tékkel mérve tehát 
ebben az időpontban az egész földön Magyarországon volt leg-
olcsóbb a megélhetés. Ily módon é r the tővé válik a belföldi valódi 
ér tékek kiszivárgása és az ország tel jes elszegényedése. 

Ha drágaság alatt az árszínvonal emelkedését ér t jük, arra az 
e redményre jutunk, hogy papiroskoronával mérve nagy drágaság, 
a ranykoronával mérve nagy olcsóság uralkodik hazánkban. Tudjuk 
azonban, hogy az árak színvonala a s tandard of life-ra csupán 
akkor van befolyással, ha a jövedelem nem tar t lépést az árszín-
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vonallal. Az elmúlt év folyamán a munkabérek szociális szempont-
ból feltétlenül kedvezően alakultak, különösen ami a tes t imunkásokat 
illeti. A szellemi munkások jövedelmének alakulását ez alkalommal 
mellőzni vagyunk kénytelenek, minthogy a te rmésze tben való ellá-
tás kibővítése és különféle kedvezmények, mint amilyen az olcsóbb 
világító- és tüzelőanyag, cipő, ruha, f ehérnemű, vil lamosbérlet stb., 
a jövedelem pénzben való megállapí tását úgyszólván lehetet lenné 
teszik. A tes t imunkások bé rének változásával foglalkozva, számí-
tásaink alapjául vál tozat lanul a gyári szakmunkás, a napszámos és 
a kézműipari szakmunkás átlagos munkabére szolgál. Miként a 
múltban, úgy ezévben is a kézműipari szakmunkás jövedelme 
volt a legmagasabb. Lényegesen javult a napszámos és a gyári 
szakmunkás jövedelme is, bár a két utóbbi munkáska tegór ia csupán 
az év közepén közelí tet te meg jövedelmével a háború előtti élet-
színvonalat . A f igyelembevett három munkáskategór ia bérének 
alakulásából át lagot vonva, a háború előtti bé reke t 100-zal 
egyenlősítve, a munkabérek indexszáma az év elején 3293 volt. 
Március végén a kézműipari szakmunkások bérének emelkedése 
folytán az indexszám 3626-ra, április végén a gyári szakmunkás 
és a napszámos bérének emelkedése folytán 3734-re emelkedik. 
Ezt a színvonalat meg ta r t j a még június végén is, amikor pedig a 
megélhetési költségek indexszáma csak 3383, úgy, hogy ebben az 
időpontban a munkások át lagos jövedelme 10*4 százalékkal magasabb 
életszínvonalat biztosít a háború előttinél, még pedig a gyárak sta-
tisztikai adatai szerint lényegesen csekélyebb munkatel jes í tmény 
mellett . Ez a tény bizonyára kellően reávilágít a nyár folyamán 
katasz t rófával f enyege tő gazdasági depresszió okaira. A munkabérek 
további emelkedését lá t juk ok tóberben és novemberben is. Grafikonunk 
szemléltetően mu ta t j a a munkabérek multévi alakulását . Első pillanat-
ban szembeötlik, hogy a drágaság vonalának lemélyedését a munka-
bér vonala egyáltalán nem követi és azt keresztezve több hónapon 
át fölöt te halad, később azonban, amidőn a drágaság vonala emel-
kedni kezd, bár némi késéssel, mégis hozzákapcsolódik és azzal 
csaknem párhuzamos vonalat ír le. Ennek magyarázata az a körül-
mény, hogy a mult év derekától kezdődően egyre több ipari szakmá-
ban a munkaadók és a munkások közöt t olyan értelmű kollektív-
szerződés jöt t létre, amely a bérek színvonalát a drágaság index-
számaihoz kapcsolta. Ez a rendszer szociális szempontból h e t e s -
nek [és méltányosnak látszik ugyan, azonban már most, néhány 
hónappal e rendszer é le tbelépte tése után, a gyakorlati tapasztalatok 
beigazolták, hogy a munkabérek színvonalát feltétlenül és kizárólag 
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a megélhetés i köl t ségek indexszámai nem szabhat ják meg, legfel jebb 
csak zs inórmér tékül szolgálhatnak azok bé r t á rgya lá sok alkalmával, 
m indenkor f igyelembe véve az érdekel t ipar versenyviszonyai t , 
t ehe rb í ró képességé t , az á thár í tás i l ehe tőségek határai t , ál talában a 
kon junk tu rá l i s v iszonyokat és nem utolsó sorban az egész piac 
gazdasági helyzeté t . Je l lemző, hogy az indexszámokhoz kapcsol t 
bé rmegá l lapodások első sorban oly ipari szakmákban jö t tek létre, 
amelyeknél lá tha tó lag az á thár í tás l egkönnyebben keresz tü lv ihető , 
így főként a né lkülözhete t len közszükséglet i cikkeket előállító ipar-
ágakban, mint amilyen az élelmiszeripar (mészáros , hentes , sü tő 
stb.) és a ruháza t i ipar (cipő-ipar, szabóipar.) Az in tézkedés káros 
hatása azonban rövid időn belül muta tkozot t . Az emlí tet t iparágak-
ban ugyanis a kedvező k o n j u n k t ú r a fo lytán már megelőzőleg igen 
magas munkabé rek alakultak ki és az indexszámokhoz kapcsol t bér -
egyezmény megkö té se alkalmával nem tö r tén t gondoskodás arról , 
hogy a munkabé rbő l biz tosí tható életszínvonal más társadalmi osz-
tá lyok rovásá ra igen magas ne legyen. Ennek köve tkez tében az 
emlí tet t ipari szakmákban olyan magas bérek vannak érvényben, 
amelyek 40—60°/ o - k a l magasabb életszínvonal biztosí tására elegen-
dők, mint amilyen a háború előtt e szakmák bérkerese tébő l bizto-
sí tható volt. Minthogy pedig a magas munkabé rek folytán ezen 
iparágak te rméke inek árszínvonala meghalad ta a fogyasz tóközönség 
je len tékeny részének vásá r lóképességé t , vége redményben a magas 
munkabérek az érdekel t iparágakban pangásra , t ehá t nagy munka-
nélküliségre veze t t ek és a fogyasz tóközönség nagy része életszín-
vonalának további sü lyedésé t e redményezték . Az e redmény tehát az, 
hogy míg a szóbanforgó ipari szakmában a fogla lkozta to t t munkások 
arányta lanul magasan vannak fizetve, addig egyre nő a munka-
nélküli munkae rők száma, tehá t a szociális célt szolgálni szándékolt 
in tézkedés minden irányban antiszociális kihatással volt. 

Ha összehasonl í t juk a d rágaság indexszámait a munkabé rek 
indexszámával , t á j ékozódha tunk a munkások át lagos életszínvonalá-
nak alakulásáról . Hangsúlyozva, hogy számitásunk alapjául az átlagos 
munkabérek szolgálnak, amelyektől számos szakmában je lentékeny 
el térés tapasz ta lható , a munkabé rek és a munkások életszínvonala 
az elmúlt év folyamán köve tkezőképpen alakult : 

1920. XII. 
1921. I. 
1921. II. 
1921. III. 

Árszínvonal 
4696 
4925 
4643 
4063 

Munkabér 
3293 
3293 
3293 
3626 
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Árszínvonal Munkabér Életszínvonal 
1921. IV. 
1921. V. 
1921. VI. 
1921. VII. 
1921. VIII. 
1921. I X . 
1921. X. 
1921. XI. 
1921. XII. 

3542 
3366 
3383 
3761 
4185 
4985 
5292 
6394 
6072 

3734 
3734 
3734 
3763 
3763 
3763 
4450 
5279 
5279 

105-4 
110-9 
110-4 
100-— 

89-9 
75'5 
84-— 
82'5 
86-9 

1913—14. évi át lag = 100. 

E számok szerint a testi munkás háború előtti átlagos életszín-
vonalát 100-nak véve, 1920. év végén az életszínvonal indexszáma 
70* - , ami azt jelenti, hogy a háború ki törése óta a tes t imunkás 
életszínvonalának átlag 30%-á t veszí te t te el. Február tó l kezdve az 
életszínvonal állandóan emelkedik, úgy hogy április végén már 
5 '4%-kal, sot május végén 10*9° 0-kal magasabb, mint a háború 
előtt volt. Július végén az életszínvonal indexszáma pontosan 100, 
tehát a békebeli életszínvonallal te l jesen azonos. ' Augusztus és szep-
tember némi lemorzsolódást eredményez, ok tóberben ismét javulást 
látunk és december végén az indexszám 86'9, tehát 13'l0/0-kal ala-
csonyabb, mint békében volt. Tekintet tel arra, hogy vesztet t háború 
és forradalmak után állunk, amelyek te rhének viselésében minden-
kinek részt kellene vennie, az e redményt a tes t imunkások szem-
pontjából feltétlenül kedvezőnek kell mondanunk, különösen, ha a 
szellemi munkások életszínvonalának nagyfokú sülyedésére gondo-
lunk. A test imunkások életszínvonala 1921 folyamán, összehasonlí-
tásul az 1920 december végén érvényben volt béreket véve figye-
lembe, átlag 23'3%-kal javult . 

Végül még csak azt emiit jük meg, hogy amennyiben valutánk-
nem változik, 1922. évben az árszínvonal további nagyarányú emel-
kedésére lehetünk elkészülve, annál is inkább, minthogy számos 
cikk árában más árak emelkedésének áthárí tása még nem érvényesül t 
teljesen. Ezenkívül a felemelt forgalmi adó, a lakbér és a vasúti 
tarifa előrelátható emelése kétségtelenül igen nagy mér tékben hozzá 
fognak járulni a közszükségleti cikkek árszínvonalának emelkedésé-
hez. Viszont, ha valutánk árfolyama javul, megsemmisítheti mind-
ezen körülmények áremelő hatását , sőtja magyar korona je lentékenyebb 
árfolyamjavulása még olcsóbbodást is eredményezhet . Emlékezve 
azonban a multévi olcsósági hullám szomorú tapasztalataira, a valuta 
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rohamos javulása helyett k ívánatosabb volna —tekintve, hogy a nemzeti 
jövede lemben való részesedés arányaiban egyes társadalmi osztályok 
előnyére más széles ré tegek kárára eltolódás tör tént , - - a társadalom 
ér tékes elemeire végzetesen szélsőséges el tolódások kiegyenl í tése 
és a háború előtti egyensúly legalább megközelí tő helyreáll í tása az 
életszínvonalukat , t ehá t vásár lóképességüket is elvesztet t társadalmi 
ré tegek jövedelmének fokozásával , ennek fedezetéül a magasabb 
életszínvonalra szert te t t r é t egek jövedelmének csökkentésével , 
mindenkor kellő figyelemmel arra, hogy a te rmelő munkát a kiegyen-
lítést célzó intézkedések ne zavar ják , sőt ha lehet, fokozzák. 

Dálnoki-Kováts Jenő. 



V 

Magyar gyermekhalandóság] statisztika. 

A magyar hivatalos stat isztikának régtől f ü g g ő adóssága volt 
a gyermekhalandóság adatainak összegyűj tése és módszeres fel-
dolgozása. A zsengekorú népesség pusztulása tényleg olyan komoly 
problémája volt — és ma is az — népesedési mozgalmunknak, hogy 
azzal a vérszegény anyaggal, mely az Évkönyvekben látott nap-
világot — kiegészítve azt akár az időszakos kiadványok bővebb 
közléseivel is — a ku ta tás nem e légedhete t t meg. 

Számolva azzal a szükségességgel , hogy a háború után érvényre 
jutó népesedési poli t ikának fokozot t figyelmet kell fordítania a jövő 
nemzedék életének veszélyeztetésére, a statisztikai hivatal még jobb 
időkben te rvbe vette, hogy a századfordulótól 1915-ig eltelt évek 
gyermekhalandóságát tüzetes vizsgálat alá vonja. Az ország kemény 
megpróbál tatásai , majd a statisztikai appará tusnak a nemzetmentés 
szolgálatába állítása okozhat ta azt, hogy a másfél évt izedre t e r j edő 
szemle eredményei csak jóval a kitűzött határ idő után készültek el. 
A Magyar Statisztikai Közlemények ú j sorozatának 68. sz. köte te 
tar talmazta az anyagot : Gyermekhalandóság és gyermekfer tőző 
be teg égek az 1901—1915. években címmel. 

A kiadvány, szakítva azzal a helyes hagyománnyal , mely szerint 
a statisztikai hivatal a számokkal telí tett táblázatok használatát 
tárgyilagos magyarázataival eleve megkönnyíti , csupán a számoknak 
néma beszédével re t tent vissza a 7 éven aluli (s némely vonatko-
zásában a 15 évnél fiatalabb) gyermekek súlyos véradójától . 

Azaz mégsem. A gyermekhalandóság adatainak statisztikai 
egybefoglalásához készült kommentár . A népjóléti és munkaügyi 
minisztérium — ahova pár év óta közegészségügyi érdekeink őrzése 
tartozik — adta ki ezt már valamivel k o r á b b a n (még 1920-ban) önálló 
füzet alakjában, abban a (nem teljesült) fel tevésben, hogy tartalma a 
statisztikai hivatal köte tének is szerves része lesz. A tanulmány ezta 
nevet viseli: A jövő nemzedék pusztulása. Irta Szekeres János . 

Sajnálom, hogy előbb nem volt módomban behatóan foglalkozni 
ezzel a könyvvel. Hiszen az a kérdés, melyet tárgyal, annyira izgató, 
az aggódó magyar szívet oly közelről érdeklő. Egyéb rendkívüli 
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el fogla l t ságom miat t nem ju tha t t am hozzá. De, hogy a köz szolgála ta 
más t é ren nem veszi mos t már igénybe minden erőmet , talán most 
sem végzek fe les leges munká t , ha a mulasz tás t ezút ta l póto lom. 
Hiszem, hogy a b í rá la tommal talán rá t udom a f igyelmet kissé terelni 
a s t a t i sz t ikának ná lunk még mindig nem eléggé mél tányol t művésze-
té re is. 

A stat iszt ikai t u d o m á n y b a n sem könnyű boldoguln i . A számok 
b i roda lmában sem lehet máró l -ho lnap ra mester i so rba emelkedni . 
A stat iszt ika i skolá jának is m e g v a n n a k a maga fokozatai , melyek 
e lvégzése kö te lező arra , aki a s tat iszt ika művelésében e l i smerésre 
akar számot tar tani . 

Az i smere tek e lse je az, hogy a s ta t iszt ikus sohase t évessze 
szem elől tu la jdonképen i cél ját . Ne f e l ed je el, hogy ő s tat iszt ikus, 
a t ömeg je l enségek észlelője s ne lendül jön át olyan t udományok 
t e rü le t é re , melyek anyaga csak annyiban ha tá ros a statisztikával, 
hogy azok a stat iszt ika a d a t g y ű j t e m é n y é t vagy csupán a statisztikai 
módsze r t haszná l ják fel szemlélődéseiknél . A s ta t iszt ikus — kétsze-
resen köte lező ez, ha hivata los helyről szólal meg —• mikor a 
b i r tokv i szonyoka t vizsgál ja , ne t a r t son bir tokpol i t ikai anké to t . Ne 
k íván ja — e l egendő tá rgyi bizonyí ték nélkül is — minden áron 
beigazolni, hogy minden rossznak fo r r á sa a b i r tokmegosz lás . Ha a 
kü lkereskede lemmel foglalkozik, ne t é rü l jön a vámpoli t ika ú tvesz tő-
jébe. Ha a ha l andóság ké rdése van ku ta tása inak középpon t j ában , 
ne t a r t sa magá t m é g orvosnak , s ha m é g ez is, n y o m j a el magában 
ennek tuda tá t . (Klasszikus pé lda e r re Pr inzing jeles orvosi s tat iszt ika 
kézikönyve.) Ha az a k iegyensú lyozot t ság , mely a számok össze 
f ü g g é s é n e k e l fogula t lan szemléle téhez szükséges , csak kissé meg-
inog, ká rba veszhe t az a sok fá radság , mibe a számsorok összerovása 
kerül t . E lengedhe te t l en köve te lmény , hogy a s ta t i sz t ikus munká j a 
ne legyen t e n d e n c i ó z u s ; ha azzá válik, az a biz tos talaj , melyet a 
számok pár ta t lan vizsgálata nyú j t , s ikamlóssá válik. A stat iszti-
kával annyi visszaélés tö r tén ik , cégéréve l oly sok hamis okfe j t és 
próbál tekinté lyhez jutni , hogy a s tat iszt ika céhbeli munkásának 
nagyon óva tosan kell dolgoznia s a hozzáfé rhe te t l en t u d o m á n y o s s á g 
ú t já ró l egy pe rc re sem szabad letérülnie. 

Viszont azon a sa já tos t e rü le ten , mely a vérbeli s ta t isz t ikus-
nak szűkebb o t thona , annál bőkezűbben kell osz togatnia a tanul -
ságokat , me lyekre ku ta tása i közben bukkant . A megvi lágí tásnak 
minden eszközével , a stat iszt ikai anyag megmunká lásának összes 
segí tő eszközeivel f e l f egyverkezve fe l fednie az anyag belső kap-
csolatait . A számsorok fe l fe j lődésében megnyi la tkozó múl tnak ra jzá t 
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megadnia, a jelen törvényei t minden vonatkozásukban érzékeltetnie. 
Aki a statisztikai módszer minden for té lyának nem fölényes ura, 
lépten-nyomon meg fog botlani abban a számtömegben, mely át-
tekinthetet len renge tegnek tűnik fel a nem szakér tő előtt , de amely 
próbára teszi a félig kész, vagy csak kissé is nem óvatos szak-
ember ügyességé t is. 

A tanulmány, melyhez az alábbiakban megjegyzéseimet fűzöm, 
mondhatnám alapvető jel legű lehetet t volna a magyar tudományos 
irodalomban. í ró jának mindenese t re nagy érdeme, hogy olyan 
feladatot igyekezett megoldani , melyre vonatkozólag bár bőséges 
külföldi for rásmunkák állanak rendelkezésére , maga a probléma a 
magyar statisztikának eddigelé alig kiaknázott területéhez tar tozot t . 
Kőrösy Józsefen, Buday Lászlón, Kovács Alajoson és Berend 
Miklóson kívül csak elvétve foglalkozott valaki még nálunk ko-
molyan a gyermekhalandóság ada tgyű j t eményéve l ; ú j ösvényen 
kellett tehát a szerzőnek tapogatódznia . Az a k i forra t lanság azon-
ban, melyet nálunk a téma mutatot t , csak egyik oldalról nézve 
esik a mérlegen a szerző javára ; a fe l fedező útra induló statisz-
t ikustól jogosan annál nagyobb körül tekintést , mélyebb elgondolást 
kell várnunk. 

Az a rendszer , melyben a tanulmány a gyermekhalandóság 
statisztikai anyagát feldolgozta, egészében helyénvalónak is látszik. 
Annak előrebocsátása után, hogy a gyermekhalálozás alakulását a 
gazdasági körülmények irányít ják, a könyv az egyes terüle t részek 
veszélyeztetet tségét fej t i ki, majd a foglalkozási statisztika lencséjén 
át közelebbről vizsgálja az anyagi helyzet hatását, a leghosszabb 
s egyben — minden hibája mellett is — a legértékesebb fejezet 
pedig a halálokok je lentőségét igyekszik feltárni. Ha azonban a 
könyv elolvasása után valami egységes hangulat után keresgélnénk, 
amelyet a fe j tege tések kiváltottak belőlünk, hiába fáradoznánk, 
Azokat az érveket , melyeket a szerző fe lsorakoztat — úgy látszik 
— kedvenc gondolata mellett, hogy t. i. a hazai bir tokviszonyok 
kedvezőtlen volta egyik de termináló tényezője a gyermekkor véres 
átszántásának, — legalább is a szerző használta vonatkozásban — 
nem fogadha t juk el döntő bizonyságoknak. Az az erőszakolt orvos-
tudományos hang pedig, mely stílusát főleg a különös részben, 
jellemzi, sokszor zavarólag hat az olvasóra, kiknek sorai nemcsak 
Aesculap hívei közül kerülnek ki. A magyar gyermekhalandóság 
kérdésének fontossága messze túllépi azokat a határokat , mintha 
az csupán a gyógyászat körei t érdekelné. Akkor, mikor a szerző 
maga is — munká ja bevezetésében — hitvallást tesz (3. 1.) amellett, 
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hogy a magyar jövő első problémájával , a gazdasági élet új já-
építésével szorosan összekapcsolódik leromlott népünk regenerá-
lása, egyúttal azt a köte leze t t séget ís vállalta, hogy munkájá t 
mindazoknak a köröknek számára világosan ér thetővé, egyszerűvé 
és, megközel í the tővé teszi, akik a javulás ú t já t egyengethet ik . Ezek 
a körök, végső elemzésükben, az egész népet magukban foglalják ; 
a nagyközönség, a nép pedig vajmi keveset fog okulni abból az 
orvosi szakszerűség látszatát kel tő irásmodorból , mellyel Szekeres 
sokszor célja felé haladt. Orvosembernek viszont — aki csak a számok-
ból k ikerekedő képre kiváncsi nem sok szüksége van olyan köz-
ismert dolgok ismétlésére, aminők közé tartozik pl. a kanyarónak 
a Faroe szigeteken tö r tén t egykori megfigyelése (70. 1.), vagy az a 
tény, hogy a szamárköhögés kórokozójá t még nem ismerjük annyira, 
hogy ellene s ikeresen védekezhessünk (75. 1.), stb. ; azt azonban 
jogosan elvárhat ja , hogy ha szakmájabeli adatokat idéz valaki, el 
ne mulassza azt is fel jegyezni, hogy a közölt megfigyelések milyen 
anyagra vonatkoznak. Hiába hivatkozunk Hagenbach klinikai ada-
taira (75. 1.), a kórbonctani megfigyelések egybehangzó (vagy talán 
nem is egybehangzó ?) adataira (85. 1.), vagy nemes egyszerűséggel 
gyermekorvosa ink megfigyelésére (87. 1.) — a példák felsorolását 
soká folyta thatnánk —, ha az idézés nincs közelebbről, a forrás , a 
vizsgált anyag pontos megnevezésével alátámasztva, a munka tar-
talmi becsét nem emeli s é r téké t az általánosítás csak ront ja . 

Korábban koncendál tam, hogy a tanulmány beosztása kibirja 
a kritikát. Az e l ismerésnek azonban ezt a f o k á t ' l e kell tompítani, 
ha a munkából arra vonatkozólag kívánunk minden irányban tanul-
ságokat meríteni, hogy miképen alakult a vizsgált korszakban a 
csecsemők pusztulása, s mekkora volt a betegségekkel szemben 
már jobban megvédet t (1—6 éves) gyérmekek halandósága. A cse-
csemőhalálozás oly sajgó részlete a mortali tási statisztikának, hogy 
méltán érdemelnek figyelmet azok a munkálatok, melyek a gyer-
mekhalandóság ellen való küzdelemnek középpont jába az egy éven 
aluli korév veszélyezet tségének megfékezését helyezik. Véleményem 
szerint is annyira kirívó, annyira f enyege tő a magyar csecsemők 
halálozása, hogy a kuta tás számára ú j utak tárul tak volna fel, ha 
az adatok e részével a szerző elkülönítve foglalkozik. Ennek az 
elkülönített vizsgálatnak leginkább még ott leljük nyomait, mikor a 
tanulmány az egyes halálokokat véve sorra, azokon belül a kor-
évek szerepét szemlélteti. Lesz alkalmam rámutatni , hogy a vizs-
gálatnak e része is módszertani lag milyen kifogás alá esik. De m á r 
e helyen is ki kell emelnem, hogy a csoportosí tásnak az a módja, 
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mellyel Szekeres a gyermekhalandóság területi tagozódását vázolja * 
— éppen a fen tebb előadot tak szerint —, te l jesen elhibázottnak 
látszik. Szekeres a vá rmegyéke t aszerint sorolja egymás mellé, 
hogy a lakossághoz viszonyítva bennük mennyi 7 éven aluli halá-
lozás esik 10.000 lélekre ; ugyanakkor azonban feltünteti a csecsemő-
halálozás arányszámait is. Ezek az arányok merőben más módon 
képeztetvén, mint a gyermekhalálozásé, előáll az a furcsa hely-
zet, hogy egyes te rü le tb lokkokban (mint például Dunántúl), ahol a 
gyermekhalandóság számai összehaj lók (21. 1.), nagy el térések képe 
rajzolódik ki a csecsemőhalandóságnál , s több ízben találkozunk 
azzal a visszássággal is, hogy oly vidéken (mint pl. Alsó-Fehér, 
Kolozs és Torda-Aranyos vármegyékben) , ahol a gyermekhalandó-
ság ereje puszt í tóbb (38. 1.), a csecsemők jobban vér tezet tek a 
halállal szemben, mint ahol a 7 éven aluli gyermekek közül (mint 
például az Alföldön) többen esnek áldozatul (37. 1.). A tanulságok 
igy, melyeket a terület i adatokból nyerhetnénk, zavarosakká vál-
nak, amit e lkerülhetet t volna a szerző, ha anyagát több meg-
fontolással rendezi. 

Abból, hogy a statisztika a csecsemőhalálozás mértékét az 
élveszületések számához való viszonyítással állapítja meg, a laikus 
is azt következtethet i , hogy a születések számának nagy befolyása 
van a csecsemők megtizedelésére. Magas születési arányszám rend-
szerint nagy csecsemőhalandóságot is jelent. Ez a közismert statisz-
tikai axióma szükségessé tenné, hogy ahol különösen, amely 
foglalkozásokban —- a születések gyakoriak, a gyermekhalandóság 
tényezői között sohase feledkezzünk meg a natalitás vizsgálatáról. 
Szekeres azonban erről általában megfeledkezik, pedig mikor a 
szegényebb néposztályok nagy gyermekhalandóságáról ír, kézen-
fekvő lett volna ez a magyarázat is, mely egyáltalán nem magyar 
kiváltság, hanem világszerte é rvényesü lő tendencia. Azt a meg-
jegyzést viszont szintén nem fogadha t ja el a statisztikus ellenkezés 
nélkül, hogyha mai alacsony születési számunk a jövőben nem is 
emelkedik, ennek is nem lehetne valami hatása a néperő regenerá -
lódására (4. 1.). Amennyiben a kisebb születési arány az újszülöt tek 
jobb gondozásával járna, szaporodásunk mai kedvezőtlen iránya 
csak javulhatna ; aminthogy az a nagy irodalmi polémia is, mely a 
háborút megelőző években a Németbirodalomban a születési szám 
csökkenése körül akkora por t ver t fel, végső eredményben holt-
pontra jutot t azért, mert a német anyák a kevesebb újszülöt tet több 
figyelemmel nevelhetvén, a birodalom szaporodása korántsem volt 
hanyatló. (A Németbirodalom szaporodási számai ezek voltak : 
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1851 - 6 0 : 9 '0 ; 1861 - 7 0 : 10-3; 1871 - 8 0 : 1 1 - 9 ; 1881 - 1890 : 1 VT ; 
1 8 9 0 - 1 9 0 0 : 13 9 ; 1901 — 1910 : 14-3.) 

A tanulmány fe j tege tése inek so r rend jében haladva, Szekeres 
a gyermekhalá lozás a lakulásának ismerte tésénél abból indul ki, -hogy 
— abszolút számokban kife jezve — Oroszországon kívül egyetlen 
európai államban sem akkora a gyermekhalandóság, mint a Magyar-
birodalomban (5. 1.). Mindenesetre szokatlan valami a gyermek-
halandóság abszolút számait összehasonlítani. A lakosság száma s 
ezen keresztül a születéseké, annyira döntő mozzanat a gye rmek-
halandóság abszolút számainak alakulásánál, hogy csupán abban az 
esetben volna jogosul t e fa j ta állításokat megkockáztatni , ha valóban 
igazak is volnának. Szerencsére azonban nem így van, a kép nem 
annyira sötét . A gyermekhalá lozás abszolút számai nemcsak Orosz-
országban, hanem Ausztr iában, a Németbi rodalomban és Olasz-
országban is felülmúlták a mieinket, ami nem is csoda, hisz ezek 
mind jóval népesebbek voltak, mint a Magyarbirodalom. Nem tudom. 
vSzekeres honnan ve t te az alapot állításához ; ha a hivatalos kiadvá-
nyokat gondosabban megnézte volna, azt nem tehe t te volna meg. 
Hasonló ki je lentések nagyon alkalmasak arra, hogy a statisztikai 
vizsgálódás komolyságába ve te t t hitet megingassák. Amilyen mérték-
ben tö rekednünk kell arra, hogy a statisztika segí tségével mindig 
a valódi helyzetet fessük meg, ugyanúgy óvakodnunk kell minden 
szertelen s e lhamarkodot t túlzástól. Valószínű, hogy a tanulmány 
szerzője , bár abszolút számokat idézett, tu la jdonképpen azokra az 
a rányszámokra gondolt , melyekkel a továbbiakban foglalkozik. Kép-
zett stat isztikustól azonban jogosan meg lehet várni, hogy nyilván-
való tévedésnek ne tegye ki o lvasói t ; ezt azokra hagyhat ja , akik, 
mint amatőrök csak szórakozásból űznek a számokkal játékot . 

A tanulmánynak már ebben a részében kiütközik az a gondolat , 
mely a szövegírót szinte egész munkáján végigkíséri . Szerbia ked-
vező csecsemőhalandósági arányszámát azzal magyarázza, hogy ott 
jó formán minden anya maga táplálja a gyermekét . Ez tényleg így 
lehet, a minthogy a szoptatás módjának valóban nagy befolyása 
van a csecsemők é le tbenmaradására . Szerző azonban úgy itt, mint 
a részletes tárgyalás során oly határozot tsággal állítja egyik vagy 
másik nemzetiségről vagy foglalkozási ágról, hogy annak anya-kép-
viselői gyermekeike t maguk vagy mes te rségesen táplálják, hogy 
okvetlenül föltolakszik a kérdés , honnan tud ja azt olyan pontosan ? 
Talán a maga ada tgyűj teménye a lap ján? Vagy valahol o lvas ta? De 
utóbbi esetben, hol ? 
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A fontos első fejezet egy nemzetközi táblát is közöl (6. L), 
mely a csecsemők és az 1—4 éves korú gyermekek halandóságát 
muta t ja be, nyilván az Insti tut állandó hivatalának közlései nyomán. 
A táblázat fe j rovata i az 1896—1905. és az 1906—1915. évek átlagát 
tüntetik fel. E részben két ké rdés re nem kapunk a tanulmányban 
választ. Arra t. i., hogy mikor a tanulmány az 1900—1915. évek 
g / e rmekha landóságá t általában 5 éves időszakokban szemlélteti, a kül -
földi adatok is — az összehasonl í tás közvet lenebbé tétele véget t — 
miért nem így tagol ta t tak . Nem okozott volna nagy fá radságot a 
szükséges adatok e lőteremtése . Másfelől azonban a gyermekhalálozás 
problémájának lett volna olyan fontossága, hogy a múltba vissza-
menőleg is minden adatot összehord jon a monografia írója. Az a 
gazdag anyag, mely az Insti tut korábbi adatközléséből felhasznál-
ható, a magyar Evkönyvek rendszeres népmozgalmi statisztikájával 
egybevetve, mindeneset re egészségesebb képe t nyúj to t t volna a 
gyermekhalandóságnak nálunk is erősen csökkenő irányáról, mint 
ami az adatokból igy kiviláglik. Az idevágó adatok legalább is oly 
mér tékben érdekel ték volna a szakköröket és a magyar közönséget , 
mint az a néhány adat, mely az influenza és más be tegségek kora 
újkori tö r t éne té re vonatkozik. 

A tanulmány további fe j tegetéseiben nagyon érdekesnek látszó 
módszertani újí tással hozakodik elő, mikor a csecsemőhalálozás 
mérvének megállapí tására — az abból e redő há t rányok kiküszöbö-
lésére, hogy az ugyanaz év csecsemőhalálozásában két év jára t új-
szülöttei részesednek - más módszer t ajánl. Ne tévesszen meg 
azonban bennünket a tanulmánynak az a kiindulási pont ja , hogy a 
szokásos viszonyítási módot ál ta lánosságban elfogadták. Ez leg-
alább is túlzás. Nemcsak a háború óta, de már a békeidőkben is 
állandó napirendi tá rgya volt a statisztikának e ponton egy javított 
megfigyelési alap megteremtése (hamarjában csak Halle város 
statisztikáját említem meg, mely 1911-ben számíttat ta a csecsemő-
halandóság nagyságát az e hónapi és a megelőző 11 havi születések 
számának alapulvételével), úgy hogy szerző azzal te t t volna szolgá-
latot a magyar tudománynak, ha az e kérdéssel foglalkozó irodalom 
tanulságait bemuta t ta volna. De ha ezt el is mulasztotta, arra 
mindenesetre ügyelnie kellett volna, hogy olyan bosszantó hiba, 
mint aminő éppen a csecsemőhalandóság ú j módszerét illető fe j te-
getéseiben előfordul, ne tör ténhessék meg (7. lap). Statisztikai 
munkában nem szabad olyan képtelenségnek napvilágot látni, hogy 
100.000 gyermek közül egyéves korukig közel negyedmillió gyer-

6 
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mek fog elpusztulni ; egyszerű átlagszámítás egészen más jelentő-
séget adot t volna itt a számoknak. 

A Szekeres által k i fe j te t t módszerre nézve még egyéb észrevéte-
leim is vannak. Váj jon szabad-e azokat az arányszámokat , melyeket 
a törvényhatósági városok csecsemőhalandóságának két évre való 
szétválasztásával kapunk, az egész országra ál talánosítanunk. Minden-
esetre csak nagy fenntar tásokkal vagy egyáltalán alig, minthogy a 
városi és vidéki csecsemőhalandóság, mint erre Szekeres maga is 
több izben utal, e l térő szabályokat követ. S lehet-e éppen az 1914. 
évi kísérlet eredményei t ki terjeszteni , mikor tudvalevő, hogy ennek 
második fele már háborús e sz t endő? De ha el is fogadnók azt a 
bizonytalan alapot, melyet egy év eredményei nyúj tanak, váj jon 
jogosult-e csupán ennek nyomán 14 másik év adatait átszámítani ? 
Aszerint, amint az egyes években a halálokok sorában olyanok lép-
nek előtérbe, melyek fiatalabb korban ragadják el a csecsemőket , 
az a viszony, mely egy év csecsemőhalálozásában a két részes év 
szülöttei közöt t fennáll, nagyon is e l térően alakulhat s veszedelmes 
precedens volna, ha hasonló kísérletek a statisztika művelésében 

/ 

polgár jogot nyernének. Ugy ve t tem kölönben észre — bár tévedhet-
tem - hogy a tanulmányban javasolt számítási mód nem ju to t t nagyobb 
szerephez. Az egyes országrészek, vármegyék, nemzetiségek, foglalko-
zási ágak adatainál legalább ezt nem lehet megállapítani s maga Szeke-
res is elejti azt, amikor a Madzsar József által javasolt el járást használja 
az ú jabb évek csecsemőhalálozásának hónapok szerint való alaku-
lásánál. 

A gyermekhalá lozások mérésére vonatkozólag Szekeres fel-
említi, hogy hibás módszer az, mely az összes halálozáshoz 
viszonyít ja a gyermekkor i haláleseteket . Tel jesen helyes, jól ismert 
álláspont ez. Valamint helyes az is, hogy ő a gyermekhalá lozásokat 
mindig a 7 éven aluliak számához igyekszik hasonlítani. Ezt cselek-
szik népmozgalmi kiadványaink is azokban az években, melyek a 
népszámlálások köré csoportosulnak. De vá j jon szükség van-e arra, 
hogy ennél tovább m e n j ü n k ? Szükség van-e arra, hogy 
a népszámlálások közé eső években az egyes korévek lét-
számának szaporodását egyenletesnek véve fel (l)képezzünk bázistegy-
egy esztendő gyermekkor i mortal i tásának kiszámítására? S lehet-e 
utóbbi el járást alkalmazni az 1911—5. években, melyekben a 
kormegoszlás kiszámításához szükséges két szélső ha tárév egyike 
(az 1920. év) egyszersmindenkorra elesett s különben is, ha az 
első négy évben a korosztályok képviselete izmosabbá is vált, a háború 
alatt ott te l jes fe l fordulás támadt. Éppen azért fel kell tételeznem, 
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hogy Szekeres az 1911—1915. évi ha landóság megállapításánál leg-
jobb akara ta el lenére sem tudta azt a módszer t alkalmazni, melyet 
követni szándékozott , vagy ha követ te is, csak a korábbi évtized 
fej lődését vehet te volna alapul. Ami ismét azért látszik aggályos-
nak, mert kivándorlási mozgalmunk 1910 óta te l jesen más arányokat 
mutatva, mint a pár év előtti kulmináeió alatt, valószínű, hogy a 
tényleges szaporodás is e rő te l jesebbé lett, mint volt előbb. Nem 
lett volna-e helyesebb, ha vizsgálatainál az 1910. évet fo rgópon t -
nak véve, az az évi népszámlálás koradata i t ve te t te volna egybe 
az 1906-1915 . évi gyermekhalá lozások ada ta iva l? Csupa függő 
kérdés, melyekre a válasszal Szekeres , sa jnos , adós maradt . 

Azzal a helyes elvvel viszont, hogy a gyermekhalálozás számait 
nem szabad az összhalálozáshoz arányítani, a gyakorla tban a tanul-
mány irója sűrűn szembehelyezkedik. A sok közül csak azt az esetet 
emelem itt ki, hogy a gyermekhalálozások korévek szerint való meg-
oszlását véve, az egyes korévek adatai t a 7 éven alul elhaltak 
összes számához viszonyítja (27., 31., 37., 64. stb. 1.). Vájjon meg-
engedhető-e ez, mikor egy kétségtelenül okos alap sutbadobásáról 
van szó ? 

Valamit ide szeretnék jegyezni a tanulmány adatközlési r end-
szeréről is. Bizonyos, hogy a stat iszt ikusnak mindenkor arra kell 
törekednie, hogy adatai lehetőleg ugyanazon időszakra vonatkozza-
nak. E szabály alól lehetnek kényszerű kivételek s néha a prakt ikusság 
is azt követeli, hogy részle tkuta tásainkat szűkebbre határol t időre 
korlátozzuk. A stat isztikus szemléltető munkája azonban, sohasem 
lehet annyira töredékes , mozaikszerű, hogy közvetlenül egymásután 
következő tábláiban előbb az 1901 — 15. évek adatait egyenkint , majd 
az 1901 — 5. és 1911—5. évek átlagát, később ezeket még kiegé-
szítve az 1906—1910. évek átlagával, ismét tovább menve csupán 
1911—15. évek átlagát, u tol jára pedig az 1911 — 15. évek adatait 
újból egyenkint közöl je az olvasóval (10—13.). Valamivel nagyobb 
egységre okvetlenül kell törekedni , mert különben a nagy össze-
visszaságban elvész az igazság. 

A gyermekhalandóságnak a te rméseredményekkel való össze-
függését vizsgálva, a tanulmány is felemlíti azt az általános meg-
figyelést, hogy a földek hozama a gyermekhalandóságra is befolyással 
bír (10. 1.). De amit mond, azt később agyoncsapja. 4 mezőgazda-
sági munkásosztálynak, úgymond, a rosszabb te rmőév kétségtelenül 
az életszínvonala sülyedését jelenti, viszont a nagy termés több 
munkát okoz s ezzel a gyermekek nagyobb elhanyagolását vonja 
maga u t á n ; így — foly ta t ja tovább a gyermekhalálozásánál ké t 
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ellentétes hatás érvényesül , melyek egymást legtöbbször kiegyenlítik. 
De mikor egyenlítik ki ? A tanulmány gondola tmenete szerint tehát 
akár jó, akár gyenge a termés, a gyermekhalálozás egyformán 
rossz a földmíves munkásosztálynál . Akkor viszont t ámpont j á t 
veszítené el az egész okoskodás, minthogy elébb meg arra történik 
utalás, hogy a t e rmése redmények romlása a bir tokos osztály gyer-
mekhalandóságára alig gyakorol hatást . Ha így a te rmés a mező-
gazdasági népesség egyik kategóriánál sein érezteti hatását , a 
tanulmán}'' megcáfol ja e részbeni fe j tegetése inek kiindulását. Ez 
azonban nem volna igaz. Hol tehát a szerző t é v e d é s e ? Alighanem 
ott, hogy túloz akkor, mikor a nagyobb te rmés hát rányos követ-
kezményeire figyelmeztet. Hiszen a bőségesebb termés mégis csak 
nagyobb mozgási szabadságot , fokozot t jólétet jelent a munkásra 
nézve, s ezt a kedvező befolyást nem tud ja lerontani az az állító-
lagos s az egész év szempont jából legalább is ké t séges hátrány, 
mintha az anyák ilyenkor gyermekeikre kevesebb gondot fordí taná-
nak. De különben a tanulmány elfeledte a figyelmet arra felhívni, 
hogy a mezőgazdasági te rmelés hullámzása hatással lehet egyéb 
osztályok, így különösen ipari munkásság é le t s tandard já ra is, úgy, 
hogy azok az el térések, melyek legje l legzetesebbjére , az 1905. évre, 
maga is hivatkozik, egy Magyarországon valóban fennál ló benső 
összefüggés eredményei . 

Nem látom egészen tisztán, hogy a tanulmány írója mit ért 
azon a megjegyzésen, hogy a népesség kul turá já t statisztikánk csak 
felületesen ismertet i (13. 1.). Vájjon azokra az adatokra gondol-e, 
amelyeket ő vél célszerűnek idézni, vagy az egész magyar statisz-
tikai ada tgyű j teményre , melynek kulturál is vonatkozásai azonban 
sokkal, de sokkal gazdagabban kiépítet tek, mint aminőkből a tanul-
mányban ízelítőt kaptunk. Abban teljes mér tékben igaza volna a 
tanulmánynak, hogy a benne foglalt közlések nem sokatmondók. 
A kulturális fe j le t t séget azonban nem csupán a népszámlálásoknak 
a művel t ségre vonatkozó azokból közléseiből lehet megítélni, melye-
ket a tanulmányfelhasznál , hanem a statisztikai megfigyelés sok más 
ágazatából is ; így a közoktatásügyi statisztikából, az orvosi és 
kórházi el látottságból s eset leg a gazdasági statisztika széles tago-
zású terüle téből is stb., melyeket , ha máskép nem, legalább azon 
az alapon, hogy vizsgálatainkat azokra a vármegyékre vonatkozólag 
végezzük, melyekben egyik vagy másik nemzet iség bir abszolút 
többséggel , nagyon szépen tudunk a nemzetiségek kulturális fej let t-
ségének, avagy fej le t lenségének megrögzítésénél kiindulási pontul 
venni. 
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Ami már most a gazdasági viszonyokat közelebből illeti, a tanul-
mány szintén meglehetősen szűkösen bánik el azokkal a forrásokkal , 
melyek sokkal bu jábban kínálják anyagukat , mint amennyit a 
tanulmány belőlük megmarkol . Mindenekelőtt kétséges az, hogy a 
gazdasági viszonyokra vonatkozólag a legbiztosabb támaszponto t 
a mezőgazdasági népesség bi r tokkategór iák szerint való részlete-
zése nyúj taná. Ez enyhén szólva is, túlzás. Egy országban, mint 
Magyarországban, melynek iparforgalma is annyira erős volt, hogy 
a lakosságnak csaknem negyedrészé t foglalkoztat ta , hiba volna 
csupán az úgynevezet t földmíves-szegények számából következtetni 
a népesség gazdasági erőviszonyaira ; egyéb foglalkozások belső 
összetételére is okvetlenül figyelemmel kell lenni. Sőt annál a köz-
lésnél is maradva, melyre a tanulmány támaszkodik (14. 1.), felüt-
közik a gondolat , hogy váj jon helyes-e, módszeres-e, eléggé tanul-
ságos-e az a táblázat, mely az egyes nemzetiségek szegényebb 
mezőgazdasági elemeit foglal ja egybe. Nem lett volna-e mód azt 
is tökéletesbíteni ? S egyáltalán, lehet-e a népszámlálásnak a föld-
bir toktulajdonra vonatkozólag kiderí tet t adatait a bir tokmegoszlás 
(15. 1.) egészséges vagy egészségtelen voltának eldöntésére alkal-
mazni? Szerény véleményem szerint a kérdés megfogása ellen 
számos kifogást kell emelni. 

Gyermekhalandóságról lévén szó, nem lett volna-e például 
célszerűbb, ha nem csupán a mezőgazdasági keresők, hanerrl az 
egy-egy foglalkozási a lcsoporthoz ta r tozó összes népesség adatai 
foglal tatnak össze ? Vagy' legalább a keresők mellett a tanulmány 
föl tüntet te volna az e l tar tot tak számát is ? A földtula jdonnak (vagy 
a földbirtok-nélküliségnek) az el tar tás gondjaival való összefüggése 
— a gyermekhalandóságnak a szerző által gyakran hangozta tot t 
forrása — igy sokkal e levenebben kidomborodhatot t volna, ha 
ugyan az egyál ta lában kidomborí tható . De tovább is mehetünk. Ha 
a tanulmány csupán a mezőgazdaság gyenge elemeinek szemüve-
gén át akar ta az összlakosság gazdasági viszonyait mérlegelni 
(amint, hogy mást nem is hihetünk fe j tegetései alapján), miért nem 
végzett számításokat ar ra vonatkozólag, hogy ez a szegényebb 
földmüvesnép az egy-egy nemzetiségi csoport összes keresőinek 
mekkora hányadát tesz i? Ebben a megvilágításban (bár i\ számítás 
módja kissé sántítana), jobban kibontakoznék az a szerep, melyet 
az alapul vett népességi csoport az egész népesség összetételében 
játszik. 

Ismét más észrevétel : a tárgyalás alatt álló táblázat megneve-
zése szerint a szegényebb őstermelő osztályok (sic!) nemzetiségi 
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megoszlását vázolná. Ez sem igaz; a táblázat az egyes nemzetisé-
gek mezőgazdasági keresői t csoportosí t ja , ami tel jesen más néző-
pont . Ha a tanulmány valóban az előbbi cél felé kivánt volna ha-
ladni, azt más viszonyítással é rhe t te volna el, mint amelyet hasz-
nált. Valószínűbb, hogy egyszerű tévedésről van szó, melyet a 
képzet t statisztikus azonnal észrevesz, de 'amely a számok mesgyé-
jén kevésbé já ra tos egyént mégis fé l revezethet i . 

Végül, nem óha j tván hosszúra nyúj tani e ponton észrevételei-
met, még azt a kérdést is felvetem, hogy a tanulmány miért nem 
emelte ki, hogy a népszámlálási anyagnak a fö ld tu la jdonra vonatkozó 
adatai csak erős föntar tássa l s szigorú krit ikával használhatók fel a 
bir tokviszonyok vizsgálatánál. Birtokstat iszt ika és a mezőgazdasági 
népesség fö ld tu la jdonának stat isztikája korántsem egymást fedő fogal-
mak s a statisztikailag iskolázott egyéneknek tudniok kell, mennyire 
több az e l s ő s mennyi reha lavány fénysugár a második. A birtokstat isz-
tika a gazdaságokat számolja m e g ; a népszámlálás a népesség egyes 
tagja i t jellemző tulajdonságaik szerint. Földtula jdonuk nemcsak az őster-
melő osztály tagjainak van s nem is csupán természet i személyek-
nek. Ebből e red a tá tongó különbség a két felvétel közöt t s csudá-
latos, hogy erre a tanulmány nem ügyel, sőt egy ízben (40 1.), 
Szabolcs vármegye viszonyainak ismertetésénél a két anyagot egé-
szen egyneműnek véve, megál lapí t ja , hogy Szabolcsban a b i r tok-
megoszlás 15 év alatt nem változott . Ez már súlyos baklövés. Ha 
még 1910-ből az összes földtula jdonnal biró egyének s ta t isz t ikájá t 
idézte volna, hagyján. De igy a hiba nagyon is kir ívó. 

A nemzet iségek gyermekhalandósági viszonyainak indokolá-
sából még két fe l tűnőbb dolgot ragadok ki. Az egyik az, hogy a 
felvidéki tótoknál az erdei munka képezi a főfoglalkozást . (15. 1.) 
Lehetne ezt statisztikailag igazolni ? A másik is érdekes adalék. Az 
egész tanulmány tu la jdonképen vád a régi magyar bir tokmegoszlás 
ellen. 

A mezőgazdasági pro le társág túl tengése, a tömegek rossz gazda-
sági viszonyai azok a legfőbb rugók, melyek e kiadvány szerint a gyer-
mekhalandóságot oly magasra növelik. A ru théneknél azonban (16. 1.) 
s amint majd később látjuk, másut t is a tanulmány kellemetlen aka-
dályra talál. A ru thén nép lakta vidéken (nem a ruthéneknél !) a 
bir tokviszonyok tényleg kedvezőtlenek, sőt a helyzetet itt az is 
nagyban ront ja , hogy a müvelés alatt álló területek nagy °/o-a erdő. 
De ha ennek ellenére azt a tanulságot kénytelen leszűrni a szerző, 
hogy a ru théna jku lakosság gyermekeinek halandósága mégis alig 
nagyobb az országos átlagnál, a helyett, hogy a rationális táplálás 
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nagyon is ingatag alapon álló okfe j éséhez folyamodot t , nem lett 
volna-e czélszerübb, ha sajá t ál láspontját revideálta s r ámuta to t t 
volna arra, hogy a bir tokviszonyok kuta tása a gyermekhalandó-
sággal kapcsolatban, bár kisebb körze tekben hasznos felvilágosítá-
sokkalbiztat , — nagy ál talánosságban legalább is problematikus szent-
írásnak venni a valódi bir tokstat iszt ikának (nem a mezőgazdasági 
népesség földtula jdonsta t isz t ikájának !) ú tmutatásai t is. Senki sem 
tagadja , a magyar bir tokviszonyok már régen megér tek a korszerű 
re formra s ú j fö ldbi r toktörvényünk bizonyára csak egy állomás 
abban a vere j tékes küzdelemben, mellyel a magyar polilika itt a 
helyes utat meg kívánja találni. De mikor igy egyfelől nyitott — 
vagy félig nyitott — kapukat döngetünk a szemrehányásokkal , ket-
tőzött feladat hárul t volna a tanulmány írójára, olyan okok után 
is kutatni , amelyek czéljai megoldásához közelebb hozták volna. 
Hiszen igy lépten-nyomon el lenmondásba kerül magával, csakhogy 
kedvencz gondolatai t e l fogadhatóvá tud ja tenni. Emlékszünk még 
arra, hogy Szerbia kedvező viszonyait azzal magyarázta, hogy ott 
az anyák gyermekeiket mind maguk szoptat ják. A magyarországi 
délvidéki szerbeknek pedig azzal huzza fe jükre a vizeslepedőt a 
tanulmány, hogy a mes terséges táplálás köztük általános. Vájjon 
lehetne-e ezt a el térést komoly statisztikai adatokkal megerősiteni , 
mikor tudvalevő, hogy a hazai szerbség tel jesen azonos népszoká-
soknak a nevelt je , mint az ószerbiai ? S mi érdeme van az egész 
okoskodásnak, mikor a tanulmány egy helyütt (109. 1.) agyoncsapva 
minden korábbi magyarázatot , azt mondja, hogy a szoptatás nálunk 
általános ? 

Bár fentebb már emiitettem azt a következet lenséget , melyet 
a tanulmány elárul módszeralkalmazása terén, még egyszer rá kell 
világitanom az ál lhatat lanságra ott, ahol nemzetiségi kérdéscsopor t 
keretén belül a 7 éven aluli halálozás évenkint vétetik szemügyre. 
Azt, hogy mely nemzetiségnél, mely korév a jobban veszélyeztetett , 
valóban csak ugy lehet megállapítani, hogy az egyes korévek 
halottait a korcsoport egész létszámához arányit juk. Igy tényleg 
becses ér tékeket nyernének, melyekből határozottan következtet-
hetnénk. Ha azonban - mint a tanulmány teszi — csupán azt szá-
mítjuk, hogy a magyarok, stb. gyermekhalot ta i közül hány % esett 
az egy éven aluli, stb. korévekre , ismereteinkkel komolyan egy 
lépést sem hatol tunk előre s csak csodálkozva nézzük, hogyan 
tudott a szerző ezzel a semmitmondó számítással olyan sokat bajlódni. 

A továbbiakban már gyorsabban haladhatunk. Azoknak a kifo-
gásoknak legtöbbje, melyeket kénytelenek voltunk tenni, sok más 
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helyüt t ú jból fe lhozható volna ugyan, de meg kell e légednünk a 
fr iss észrevéte lekkel is. 

A földrajzi megoszlásnál a tanulmány abból indul ki, hogy 
nem volna célszerű ragaszkodni a közigazgatási beosztáshoz, mivel 
annak határai a gyermekhalá lozás szempont jából egységes területe-
ket tagolnak széjjel. Nem tudom, a tanulmány szerzője mit ért a 
közigazgatási beosztáson. J ó m a g a m s azt hiszem általánosságban 
mindenki, a törvényhatósági és községi beosztást érti ra j ta . Való-
színű, hogy az országrészek szerint való csoportosí tást akar ta írni 
s így csak lapsusról lehet szó, mer t később már ő is végig tör-
vényhatóságonkint veszi sor ra anyagát . Magam részérő) azonban 
szívesen fogtam volna szaván a szerzőt. A közigazgatási nagyobb 
egységek, a vármegyék, valóban a gyermekhalandóság szempont já-
ból annyira különböző fokoza tú községeket foglalnak egybe, hogy 
nagy hálára kötelezte volna a tudományt a tanulmány azzal, ha azt 
a még alig ér intet t anyagot , mely a községek 1901—1910. évi nép-
mozgalmáról évekkel ezelőtt készült, a gyermekhalandóságra vonat-
kozó részleteiben feldolgozta volna. Mennyi közvetlen tanulság, 
biztos u j jmuta tás torlódik össze abban a kiadványban ! S várhat-
tuk -e jogosabban valaki mástól, mint a gyermekhalandósági közle-
mény szövegírójától , hogy azokat rendszerbe foglalja ? 

A vármegyék szerint való vizsgálat módszerének legfőbb hiá-
nyát, azt t. i., hogy. a szemle egyoldalúan a 7 éven aluli gyermek-
halandóság arányszámait veszi alapul, már fentebb említettem. Ide-
érve azonban nem haladhatok el szó nélkül a mellett a rendszer 
mellett, hogy a tanulmány a város és vidék sa já tos viszonyaira való 
tekintettel nem szakítja ke t té kutatási anyagát . Ezt már csak az a 
körülmény is szükségessé te t te volna, hogy a szemlélődések sark-
pont ja itt is a bir tokviszonyok kérdése, valamint az írni-olvasni 
tudás és az orvosi kezelés. Városaink nagyobb részénél mégis 
csak furcsán hangzik, mikor (pl. a Temesvárra vonatkozó tábla 
u tán is a 35. lapon) a mezőgazdasági népesség jó vagy rossz viszo-
nyairól beszélünk. A városok kisebb vagy nagyobb gyermekhálá-
lozására egészen más körülmények irányadók ; ezeknek felsorolásá-
val azonban a tanulmány — szórványos kivételeket leszámítva 
adós maradt . Amit ebben az irányban okulhatunk a füzetből a tár-
gyalás főhelyén (43—45 1.), az alig több a semminél. 

A vármegyei ismertetés ki ter jeszkedik a fontosabb halálok 
szerepének vázolására. Enn^k valahol tényleg helyet kellett szorí-
tani. Csak az a kérdés , hogy nem lett volna-e plasztikusabb, ha 
ahelyett , hogy a halálokok terület i é rvényesülését itt dolgozza fel 
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a tanulmány, — de korántsem tökéletesen — a halálokoknál kerese t t 
volna alkalmat arra kimutatni azt, hogy mely be tegségnek mely vidéken 
van legtöbb áldozata. Az egész gyermekhalandósági , valamint általában 
a halálozási statisztikában a vezetőszerep a halálokoknak jutván, 
azok körül kell forognia, azok köré kell csoportosulnia az anyag 
elrendezésének. 

À vármegyék gyermekhalandóságának leírásánál sa jnosan nél-
külöztük azt is, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján hol 
mutatkozik fej lődés s hol állott be kedvező változás az arányszámok-
ban. Erre vonatkozólag a közlemény táblás részében meg lett volna 
az anyag, de mivel az egész tanulmány bizonyos közönnyel halad 
el a hosszabb időre visszapillantó összehasonlí tások mellett, cseppet 
sem csodálni való, hogy kíváncsiságunkat e részben is kielégítetle-
nül hagyja. 

Kifogásolnom kell azt az el járást is, hogy ha már a tanulmány 
sehol sem foglalkozik külön a magyar anyaország és a volt drá-
vántúli részek gyermekhalandóságával (aminek szerét kellett volna 
ejteni), a vármegyei felsorolásánál a horvát-szlavonországi törvény-
hatóságokat együt t sorol ja fel a magyarországiakkal . Ebből azután 
több furcsaság támad. így a dunántúli vármegyék között beszél a 
közlemény Belovár-Körös vármegyéről , sőt ami még érdekesebb, 
éppen ezt a vármegyét tünteti ki legtöbb figyelmével. Ha e vár-
megyéről kiemeljük, hogy ott a bir tokviszonyok kedvezőek lévén, 
a gyermekhalandóság szerencsés aránya azzal összefügg, a pár ta t -
lan igazság alapján állva váj jon szabad-e tol lúnkban hagyni azt a 
tanulságot , hogy a szintén kiváló arányszámot mutató Fejérben 
viszont a nagybir tok ráfekszik az egész vármegyére ? A tanulmány 
különben egyebüt t is szívesen hivatkozik horvát-szlavonországi vár-
megyékre s Lika-Korbavánál szintén siet megállapítani, hogy ot t a 
mezőgazdasági népesség birtokviszonyai kifejezetten jók (? !) Aki csak 
valaha is járt azon a vidéken, vagy hallott a Karsztról, megfelelő 
ér tékre tud ja leszállítani azokat az adatokat , melyeket a statisztika 
e részben nyújt . Föld és föld között óriási különbségek vannak, ezt 
talán nem is kell hangsúlyoznunk s csak nagyon optimista statisz-
tikus magyarázhat ja a volt t engerpar tunkhoz tapadó Lika vármegyé-
ben a kedvező bir tokviszonyokkal a gyermekhalandóságot . 

A tanulmány nem szabatos okfej tésének további bizonyítékait 
nyerhet jük annál a részletnél is (33. L), mely Bács és Pest vár-
megyék viszonyaival foglalkozik. Pest vármegye gazdái boldogan 
örülnének annak, ha földjeik tényleg olyan elsőrendű jó termőföldek 
volnának, mint ezt a tanulmány állítja. A városok zárt levegőjére 
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hivatkozni a tanyarendszeren felépült Szabadka, Zombor, stb. váro-
soknál szintén merész vállalkozás s az adot t helyen annyiban sem 
találó, hogy a valóban zárt levegőjű Budapesten a gyermekhalandó-
ság messze alatta maradt számos alföldi metropolis arányainak. Erről 
az utóbbi körülményről s annak okairól talán érdemes is lett volna 
pár szóval bővebben is megemlékezni . 

Egészen f rappáns az a megállapítás, melyet Hunyad vármegyére 
vonatkozólag kapunk (35. 1.). Itt két éven túl a halálozások száma 
fokozatos emelkedést mutatna. A tanulmány nem közli a számokat ; 
pedig nagyon kíváncsiak let tünk volna erre a ritka érdekességre . 
A részletes táblázatok csakugyan, amint nem is lehet máskép, épp 
az ellenkezőt muta t ják . Fel kell tételeznem, hogy a tanulmány írója 
valami tévedésnek áldozata : hasonló módon okoskodik Pozsega 
vármegyénél is (39. 1.). 

Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegyéknél a tanulmány 
— szokásától el térően — az 1895. évi birtokstatisztika részletes 
adataival érvel s kimutat ja , hogy Jászban 27'0, Hevesben pedig 
éppen 44"/0-a a b i r tokterüle tnek nagybir tokok testéhez tartozik, 
valószínűleg úgy gondolkodva, hogy a döntő bizonyítékot szolgál-
ta t ta igaza mellett. De nem egészen természetes-e , hogy ahol a 
nagybir tok ityen túl tengő, ott a gazdasági cselédség száma is, melyet 
a nagyüzem nem nélkülözhet, szintén nagy. A gazdasági cselédekről 
pedig már Buday . László kimutat ta „Népünk halandósága" című 
akadémiai székfoglalójában s jelen tanulmány is felemlíti (26. 1.), hogy 
gazdasági helyzetük kedvezőbb a többi mezőgazdasági munkásokénál . 

A területi tagozással foglalkozó fe jezet végén a tanulmány 
kísérletet tesz arra, hogy az alföldi jellegű, a vegyes (dombvidék) 
jellegű és hegyes vidékeken számítsa ki a gyermekhalandóság ala-
kulását. Dicséret illeti törekvéséér t , mellyel a különösen Svájcban 
alkalmazott módszer t (ott a magasságot méterekben fejezik ki s az 
anyagot így csoportosí t ják) iparkodott a hazai statisztikába átültetni. 
S dicséret azért is, hogy itt végre rá jö t t arra, hogy az egyes kor-
évek halálozását a hasonló korban élők számához kell arányítani. 
Nem ár to t t volna azonban a vármegyéket , melyeket az egyes cso-
por tba sorolt, külön is megnevezni. 

A gyermekhalálozás gazdasági tényezői közül sokat foglalko-
zott a tanulmány a bir tokviszonyokkal már előbb is ; a részletes 
vizsgálatnak azonban külön szakaszt is szentel. Azon indul el, hogy 
leghelyesebb volna a gyermekhalandóságot társadalmi ré tegeződés 
alapjan vizsgálni. Sa jnos azonban, mondja, ez nincs módjában, mert 
a népesség vagyoni viszonyait fe l tünte tő statisztikánk nincs. Nem 
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tudom, a tanulmány honnan meríti azt az egyéni felfogást , hogy a 
társadalmi ré tegeződésnek, az osztá lyképződésnek a v a g y o n — v a g y 
legalább is csak a vagyon - az alapja (hiszen erre jóval alkalma-
sabb alap volna, mint Kovács Gábor is felemlíti, a jövedelmi viszo-
nyoknak a foglalkozási viszonyokkal való kombinációja) ; de ha már 
éppen ezt is kuta t ta volna, é r tékes felvi lágosí tásokat szerezhetet t 
volna az adóstatisztikából, mely minden hibája mellett is beszámol 
arról, hogy egy-egy vármegye területén mekkora s milyen kategó-
riájú vagyontömeg összpontosul . A tanulmány, nyilván Kovács 
Gábor „Vér és kenyér" című munkájában megkísérelt módszer 
hatása alatt, a foglalkozási statisztika csoportosí tása alapján akarja 
szétválasztani az u. n. t ehe tősebb és szegényebb elemeket. De míg 
Kovács Gábor lehetőleg te l jesen függet lení teni igyekszik magát a 
foglalkozási nomenkla tura béklyóitól s a valódi osztálytagozódás 
kontúr ja i t megkapni, addig a tanulmány — vagy maga is ú ja t akarván 
nyúj tani vagy az á tcsoportosí tás tól visszaret tenve - alig kínál 
nekünk többet , mint amennyit a foglalkozási statisztikából is ki-
emelhetünk. Mit tesz pl. az ős termelő osztál lyal? Itt öt alosztályt 
képez : a) a nagy- és középbir tokosok és haszonbérlők, b) kisbir-
tokosok és kisbirtokos napszámosok, c) a gazdasági cselédek, d) a 
gazdasági munkások és e) egyéb őstermelők alosztályát. Nagyjában 
ugyanaz a tagozás ez, mint a foglalkozási statisztikáé ; ami változás 
pedig esik benne, az alig állja meg a helyét. Mi szükség van pl. 
rá és é sz sze rű -e a mezőgazdasági tisztviselőket, ezt a jól szituált 
elemet, az erdészeti segédszemélyekkel s a majorosokkal , stb. össze-
vonni? Nyilván okosabb lett volna a gazdasági ágak tisztviselőit, 
az iparéit, kereskedeleméit , stb. mind együvé tömöríteni s így nagyobb 
számokat nyerve, a vizsgálatokat rá juk vonatkozólag megejteni . 
A tanulmány különben az őstermelő osztálynál többet igér, mint 
a m e n d â t be is tud váltani. Az 50 holdon felüli gazdák, gyermekei-
nek halandóságát akar ja (46. 1.) külön kimutatni, er re azonban a 
a népmozgalmi statisztika feldolgozása, mely a kisbirtokos kategóriát 
sommázva szerepelteti , nem nyúj t lehetőséget. 

Kifogásolnom kell azt is ,hogy a tanulmány az iparnál és kereskede-
lemnél (le_galább azt mondja) összevonja az önállókat és tisztviselőket, 
a bányászatnál pedig éppen az összes eseteket . Osztálytagozódás szem-
pontjából olyan éles a határvonal a saját számlájára dolgozó egyén s a 
csupán alkalmazásban álló tisztviselők között , hogy ennek jelét 
kellett volna adni tanulmányban szándékolt csoportosí tásban is. Miért 
csak a közlekedésnél törekszik a tanulmány erre a széttagolásra, bár ott 
sem szerencsésen? A közlekedés két alosztálya egyébként a díj-
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nokokat , a vasúti és postai t isztviselőktől kü lönvá lasz t ja ; d e á k k o r 
miért kapcsol ta tnak azok viszont egybe, a közszolgálat feldolgozá-
sánál, ahol bizonyára élesebb a különbség dijnok és tisztviselő 
közt, mint a közlekedésnél ? Általában úgy látszik, hogy az osztály-
tagozódás te rén a tanulmány nem ju to t t megállapodott , kialakult 
rendsz rre . Ha Kovács Gábor kísérletezései t a tudomány tel jes 
f igyelemre is mél ta t ja , a jelen tanulmányban foglalt próbálkozást 
kevésbbé pár to lhat ja . N e m lett volna-e egyszerűbb — s hivatalos 
statisztikáról lévén szó — helyesebb is, ha legalább végső áttekin-
tésében beszámolt volna a tanulmány arról is, hogy a népesség 
önálló-, t isztviselő- és segédszemélyzet ré tegei milyen mér tékben 
adóztak a gyermekha landóságnak ? Bármily sok oldalról is lehet 
hiányosnak tekinteni ezt a stat isztikában világszerte e l fogadot t 
tagozást , mégis kétségtelen, hogy az egységes szempontot tes-
tesít meg. 

Azok a megjegyzések, melyeket a tanulmány egy-egy foglal-
kozási csopor t (helyesen csak így nevezhet jük) adataihoz fűz, sok 
rész le tükben helyesek. így pl. nagyon megfontol tnak látszik az az 
indokolás, melyet az egyéb és ismeretlen foglalkozású szülők gyer-
mekeinek halandóságáról kapunk (62. 1.) s egyéb magyarázatok is. 
Mégis, ha az egész asztagot , melyet e fe j tege tések alkotnak, kissé 
megpiszkáljuk, egyre-másra kihullanak a berakot t termésből a 
hibás, rozsdás szemek. A nagybi r tokosok gyermekeinek nagyobb 
halandóságát a középbir tokosokéval szemben (ha ugyan a szór-
ványos pár esetből egyáltalán lehet következtetni) szabad-e úgy 
felfogni, hogy a nagybir tokos osztály állandóan összeházasodván, 
gyermekeik kevésbbé életképesek (48. 1.)? Ennek megállapításához 
nagyon pontos fa jegészségtan i kuta tások szükségel te tnének, s ha 
a tanulmány szerzőjének ilyenek rendelkezésére állanának, nagy 
hálára kötelezné a tudományt , ha anyaggyüj teményé t közzétenné. 
A kisbir tokosok gazdálkodásáról mondhat juk-e azt, hogy azok 
tu la jdonképpen anyagi áldozatokat hoznak azért , hogy saját föld-
jüket mívelhessék (49. 1.)? Hiszen a mezőgazdasági üzemtan (lásd pl. 
Károly Rezső : Mezőgazdasági üzemviszonyok és e redmények című 
tanulmányát) gondos, pár ta t lan statisztikai tanulmányokkal beiga-
zolta, hogy a kisbirtok, melynek üzemében a gazda és családja 
teljes fizikai erejével és lelki odaadásával vesz részt , messze felül-
múlja hozamával a középbir tokot , s az intenziven kezelt nagybir-
tokkal vetekszik. A háborús gazdasági tanulságok és a ma gazda-
ság tör téne te fényesen beigazolta ezt a megállapítást. Hiszen ha 
igaz volna az, amit a tanulmány itt princípiumnak vet t föl, lenne-e 
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értelme bármi b i r tokreformnak, ami után pedig a tanulmány min-
den sora kiált. Nagyon igaz, hogy a magyar paraszt erős kon-
zervativizmusa, mely az orvos tó l is v issza tar t ja , s az or oshiány a 
főokai a kisbir tokos-elem nagy gyermekhalandóságának , amint erre 
a tanulmány is rámuta t . De miért kell olyan eről te te t t magyaráza-
tokkal is előállani, melyek alat t — a szerző is érzi — recseg-
ropog a ta la j ? 

Az általános szociális felfogással , mely szerint az önálló 
egyén rendszer int nagyobb gazdasági jólé tnek örvend, mint a 
segédszemélyzethez tar tozó, a t anu lmány az iparnál is szembe-
helyezkedik, amikor azt mondja (53. 1.), hogy az iparnál a segéd-
személyzet körében sokan vannak olyanok, akiknek gazdasági 
helyzete erősebb, mint az önálló kisiparosoké. A kapitalista ter-
melés korában bármennyi re is a koncentráció felé haladt közgazda-
ságunk , s bá rmennyi re nyomta a nagyipar versenye a kézműét, a 
szociális kérdés helyes megoldásával nem fér össze ez a beállítás. 
Éppen a m u n k á s m o z g a l m a k n a k nagy je lentősége megkívánja azt 
hogy ahol csak módunk van rá, von juk elkülönített vizsgálat alá 
az ipari munkásságot , melynek bár a népmozgalmi statisztika nem 
tud j a szétszakítani azokat az elemeit, melyek a gyári munkásságból 
rekrutá lódnak, a kevesebb tanulság, melyre így mégis szert tehe-
tünk, mindmegannyi ér tékes szem fakó szociális statisztikánk láncá-
ban. Mindenesetre koncedálnunk kell, hogy később a tanulmány sem tér 
ki ez igazság elől, s bár a javulást feltétlenül elősegítő 1907. évi, 
munkásbiztositási törvényről meg is feledkezik, a ké rdés t iparkodik 
a munkásság szempont jából is méltatni. 

A kereskedelem és közlekedés kere tében elhelyezkedett egyé-
nek gyermekeinek halandóságáról SOK é rdekeset mond el a tanul-
mány, bár lehet-e éppen a postásoknál kiélezni azt, hogy ezek 
város lakó elem, kiknél a rossz lakásviszonyok éreztetik h a t á s u k a t ? 
Különösen az iparnál, de a közszolgálati és szabad foglalkozásoknál 
is elég alapos útbaigazí tásokat kaphat tunk volna olyan kísérletből, 
mely a városi nép szerepét igyekezett volna itt kidomborítani. 

A házicselédek gyermekeinek halandóságáról előadattakkal 
egyezik fe l fogásom. Talán jobban aláfesthet te volna azonban a 
tanulmány azoknak a szerencsétlen halálraí tél teknek a sorsát , ha 
ada tgyűj teményéből azt idézte volna, hogy az országos át lagot 
messze túlhaladva, csaknem minden harmadik gyermek közülök első 
é le tévében meghal . 

A tanulmánynak a gyermekhalálozások okaival foglalkozó fe je -
zete, mint már — más helyen is emlí tet tem, — a munkának viszony-
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lag legbecsesebb része. A számítások módjával szemben fennálló 
aggályaim ugyan itt sem esnek el, de szívesen elismerem, hogy e 
részben sok tanulságot olvashatunk ki a kötetből . Ha a szerzőnek 
lett volna erős akarata ahhoz, hogy fe j tegetéseiből az orvosi köny-
vekbe való, nyilván onnan is idézett, szövegbeté teke t kigyomlálja, 
munkájának ér téke emelkedet t volna. Mi szükség van pl. annak 
közlésére e kiadványban, hogy a bárányhimlőnek Hutchinson által 
1884-ben i smer te te t t gang raenás alakja nyú j t kedvezőtlen prognó-
zist, úgyszintén azok a ritka esetek, amikor a varicellahólyagok a 
gége nyálkahár tyá ján lépnek föl s így gégestenozis ú t ján fuladásra 
veze the tnek (69. lap.) Ha a haláloki statisztika annyira fej le t t volna, 
amint hogy nem az, hogy hasonló e se t eke t külön ki tudna mutatni, 
jogosul tnak látszanék az ef fa j ta dolgok kiemelése, így azonban a 
közlemény felesleges ballaszt jának látszanak csak. 

A halálokok ismertelésénél , ahol csak teheti , a tanulmány a 
fen tebb ismerte te t t fo r rás alapján nemzetközi adatokat is közöl az 
egyes fontosabb be tegségek pusztí tásáról. De nem elég körültekin-
téssel. Internacionális számokat kapunk a kanyaró, a vörheny, a 
szamárhurut , a roncsoló toroklob, a hasi hagymáz, a gümőkór, a 
rák és egyéb rosszindulatú daganatok s az agy- és agyhártyalob 
halottairól. Csakhogy mindezek az adatok az összhalálozásra vonat-
kozván, nyitva marad az a kérdés, hogy a gyermekhalandóságban 
az egyes államok terü le tén mi ezeknek a be tegségeknek igazi 
nyomatéka. A négy első helyen felsorolt betegségnél a közlés 
pontat lansága talán nem olyan mér tékben zavaró, a többieknél azon-
ban, ahol halottak sorai inkább az ére t tebb kor képviselői közül 
kerülnek ki, már annál inkább. Ha a tanulmány irója a gümőkór 
stb. gyermekhalot ta inak számát nem is kapta volna olyan kész fel-
dolgozásban, mint az összhalottakét , a fon tosabb államok statisz-
tikáiból nem sok fáradsággal egybeáll í thatta volna adatait . Van-e 
ennek az akadékoskodásnak é r t e lme? Hogyne vo lna! A gümőkórnál 
pl. a hat éven aluliak részesedése, ha már ezt az arányszámot 
nézzük, nálunk nem több 10—12%-nál ; ez az arány országonkint 
ugyan változó, mégis azt mutat ja , hogy az egész anyag idézése 
mennyire nem helyénvaló. 

Amit azonban a tanulmány a tüdő- és mellhártyagyulladásnál 
elmond, arra a gyanúra szolgáltat okot, hogy a szerző valójában 
nincs is t isztában azzal, milyen nemzetközi számokat közöl. Előadja 
ott, hogy a nemzetközi adatok a légzőszervi bántalmakban elhaltakat 
egy összegben tüntetik föl (ez sem igaz, annyira nem, hogy sok 
állam, igy például a Németbirodalom, Anglia stb. statisztikája külön 



Magyar gyermekhalandósági .statisztika. 97 

kimutat ja a tüdő- és a mellhártyagyulladás halott jai t) s ami 
különösen fontos, a tüdőgyulladásnál a gyermekek halálozását a fel-
nőttekétől nem választja külön. Egy rövid bepillantás a külföldi 
kul turál lamok haláloki s tat iszt ikájába, az utóbbi állítást is megcá-
folja. De vájjon a többi nemzetközi adatról a szerző azt hitte volna, 
hogy azok csak a gyermekkor ra vona tkoznak? Ez már nagyon, de 
nagyon súlyos hiba volna. 

A tanulmány e fon tos fe jeze tében minden egyes halálokkal 
behatóan foglalkozik, de még sem gazdaságosan. Ha logikusnak is 
látszik az, hogy a legfontosabb halálokról mindent igyekszik elmon-
dani, ami adataiból kitűnik — sőt e tekin te tben talán még többet 
is köszönettel vehe t tünk volna tőle — viszont túlzásba megy akkor , 
mikor a gyermekhalálozás tömege szempont jából csak csekély jelen-
tőséggel biró be tegségekre is sok szót szaporít . Példák er re a jár-
ványos ta rkómerevség , az orbánc, a sepsiszes halálozás, a hashár tya-
lob, stb. Ha az ezeknél megtakar í to t t helyen a kanyaró, a vörheny, 
szamárhurut s a roncsoló toroklob : a gye rmekkor e rémeinek 
statisztikájából dolgozta föl több tagozással az összes jellemző 
demográfiái vonásokat , számításaiból bizonyára sok hasznos tanulság 
csillanhatott volna még ki. A nemzetiségi kérdés s talán a foglal-
kozási megoszlás is több olyan szint kaphato t t volna, melyek igy 
benneszáradtak a fes tő ecset jében. 

A gümőkórra l a tanulmány szintén hosszabban foglalkozik. 
Kiemeli, hogy a tuberkulót ikus megbetegedés veszélye ott fenyegeti 
legjobban az egyéneket , ahol a beteggel való érintkezés veszélye a 
legnagyobb. Ennek a megítélésére a tanulmány legalkalmasabb 
bázisnak, a népsűrűséget véli. Ámde kétséges, hogy ez volna-e a 
leghelyesebb alap s nem inkább a lakások zsúfol tságát kellene-e 
nézni, amire vonatkozólag, ha nem is tel jes, de részleges sikerrel 
használhattuk volna föl a lakások lakottságát . A gümőkórhalandóság 
ismertetésének érzékeny hiánya, hogy a kiadvány nem kísérli meg 
kiaknázni azokat az é rdekességeke t , melyek e be tegségnek tüdő-, 
agyhártya- és egyéb gümőkórhalálozások terén való megoszlásából 
fakadna. A statisztikai alapközlemény a gümőkórhalálozásnak e r re 
a három csoport jára vonatkozólag is tar talmaz adatokat s a tüdő-
tuberkulózis legalább olyan mér tékben megérdemelné, hogy külön 
foglalkozzunk vele, mint a hangrésgörcs , vagy a véredények beteg-
ségei (104., 105. lap), mely utóbbiaknál azonban a tanulmány ismét 
messze ragadta t ja magát. A tanulmány szerint ugyanis : a véredény-
megbetegedések nagyrésze luetikus eredetű (való ez e statisztikai 
kiadványba ?), a rendelkezésünkre álló öt év anyaga azonban kevés 
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ahhoz, hogy az ada toka t kombinative, vagy foglalkozások szerint 
részletezve feldolgozzuk s az igy nyer t e redményeke t a luesnél tet t 
megfigyelésekkel összehasonlí tva, fe l tevésünk helyességét igazol-
hassuk. Komolyan hiszi-e a tanulmány írója, hogy ezt az össze-
függés t , amely talán nem is egészen a sa já t fe l tevése, a gyermek-
halandósági statisztikából be lehetne igazolni? Még ha a statisztika 
műhelyé t a középkori alkimisták aranykotyvasztó műhelyeihez hason-
lítanék is, nem várha tnók tőle, hogy boszorkánykonyháján ilyen 
p roduk tumok készül jenek. Egy kórház, egy klinika kórbonctani meg-
figyeléseit fe ldolgozó statisztika fogla lkozhatnék ezzel a kérdéssel 
is, de a demografia ka r j a sokkal rövidebb, semhogy ityen távoli 
összefüggéseke t tud jon leleplezni. 

Hosszúra nyúlt szemlém végén nem akarok vitatkozni a tanul-
mánynak azzal az állításával, hogy a magas halandósági szám a 
kedvező születési arány hatását te l jesen leront ja-e ; sem azzal, 
hogy a születési szám csökkenését a halálozási szám javulása 
tud ja -e ellensúlyozni. Csak figyelmeztetni akarom arra itt is a szer-
zőt, hogy a tényleges szaporodás mellett, melyet a kivándorlás 
fogyasz to t t meg Magyarországon, a stat isztikában ki szokták számí-
tani a t e rmésze tes szaporodás t is, mely nem volt oly szomorú, mint 
talán a füze t befe jező sorainak olvasása után hihetnők. 

De számot kell még rövid pár szóval adnom arról, hogy miért 
foglalkoztam oly kimerí tően a tanulmánnyal . A kötet kétségtelenül 
rendkívül fontos problémát ölel fel és súlyos lehet minden meg-
állapítása. Az ú j Magyarország k iép^ésében a gyermekha landóság 
ellen való harc tényleg egyike a legelevenebbe vágó kérdéseknek. 
Ha e kérdés megvilágítása téves eszközökkel tör ténnék, az egész 
akció kátyúba kerülhet . S ezért bármennyi re is honorálni tudom a 
buzgóságot , mellyel a tanulmány a nehéz problémát megoldani 
igyekezett , szükségesnek vél tem hibáit teljes őszinteséggel feltárni. 
Hiszem, hogy a gyermekha landóság jövendő alakulását tárgyaló 
munkák észrevételeimnek it t-ott hasznát fog ják látni. 

Laky Dezső. 



Közlemények és ismertetések. 

Agrárpolitika. 
Buday László : Agrárpolitika Budapest, 1922. 287. lap. 

Szerzőnk jól ismert, nagyszorgalmú statisztikusunk, most mint 
műegyetemi tanár t ankönyve t ad a főiskolai i f júság kezébe, mert 
„az agrá r re formok mai e lőrehaladot tabb időszakában nincs olyan 
mű, amely a legújabb fe j leményekkel is megismer te tné az olvasót." 
Tényleg a magyar i rodalomban a mezőgazdasági politikát a közgaz-
dasági tankönyvekben foglalt anyagon kivül külön rendszeres munka 
nem tárgyal ja . 

Ennek egyik főoka talán abban kereshető , hogy maga az 
„agrár" szó és az „agrár" politika bizonyos tekintetben u j jelenség, 
sőt még ma is némileg „aggresziv" vagy „defenzív" jellegű kife-
jezés. Az utolsó 30 évben Németországban támadt és csakhamar 
hozzánk is áthatolt az a nézet, hogy a kormány és törvényhozás, 
vagy ha ugy tetszik az állam, sokkal kisebb gondot fordit az államot 
fenntar tó mezőgazdaság jólétére, mint amennyit ez országos jelentő-
ségénél fogva érdemelne, sőt más közgazdasági tényezőkhöz viszo-
nyítva, jelesül az ipar és a kereskedéssel szemben az állam tel jesen 
elhanyagolja a föld népét, nem törődik vele, engedi az üzletvilág 
részéről kiszipolyozni stb. stb. Ezek a panaszos hangok még nyertek 
tápanyagot , amikor a tengerentúl i verseny mezőgazdasági cikkekkel 
elárasztja az európai piacokat és árcsökkentő hatásával szoron-
gat ja az európai mezőgazdasági országok gazdáit. Gazdakörökben 
most a helyzet okairól sűrűbben tanácskoznak, keresik a verseny 
elleni védelmet, okolják az államot, mely elhanyagolja érdekeiket, 
a kereskedőben vélik látni a piaci viszonyok mesterséges alakitóját. 
Megjelenik az „agrár" szó, mely a „mercantil" szóval küzdelemre 
lép, és évek során át harcol egymással az agrar izmus és a mer-
cantilismus, mindkét táborban egyformán/túlozva a védés és támadás 
ki fe j tésében; vagy amint szerzőnk előszavában kissé mystikusan 
mond ja : „vannak árnyalatok, melyek legendákat költenek a mező-
gazdaság erőgyarapodásáról , és vannak az ellenkező szárnyon 
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olyanok, amely türe lmet lenségükkel , mintha erősíteni akarnák e 
legendákat ." 

A szóban álló munka az „agrár" politikát, nem a „mercantil"-lal 
jelzett fogalom el lentétekép kívánja érteni, tehát nem áll azon az 
állásponton, hogy a közgazdaság egyes részei te rmészetüknél fogva 
ellentétes é rdeküek és ezért a mezőgazdaságot jobban kell államilag 
védeni, mer t a ke reskedés és ipar mellett a gyöngébb fél. A munka 
a közérdek ál láspontjából indúl ki, szerinte az „agrárpoli t ika azon 
tényezők rendszeres vizsgálata, amelyek megfelelő együt tműködé-
sével az ember iség javára a mezőgazdasági te rmelés a legsikere-
sebben és legcél tudatosabban folyta tható ." „Az agrárpoli t ika kiegé-
szítő része a többi termelési ágak pol i t ikájának." „A termelés külön-
böző ágai közt ál landóan meglevő kapcsolatnál fogva az egyes ágak 
termelési pol i t ikája is sok vonatkozásban közös s végeredményében 
egy cél felé tar t , hogy a megélhetésünkhöz és fe j lődésünkhöz szük-
séges javaknak kellő számban minél gazdaságosabb módon való 
előállítását irányítsa." 

Midőn így az agrárpoli t ikát mint a mezőgazdasági viszonyokra 
vonatkozó közgazdasági politikát tüntet i fel, előszavában jelzi azt, 
hogy munkája „bizonyos subject iv hangot árul el"; ezt a subjeetiv 
hangot közelebbről nem határozza meg, hanem ismét bizonyos 
mysticismussal mondja , hogy tanulmányai alapján kialakult az a 
meggyőződése „hogy népesség-polit ikai szempont ja ink is fenmara-
dásunk legbiztosabb eszközéül az agrárpolit ikai é rdekek okos fel-
karolását javasol ják." A munka á t tanulmányozása után az olvasó 
szerzőnk subjekt iv hangjá t abban fogja találni, hogy a tör ténet i 
tapasztalatok gondos megfigyelése után nagy súlyt kell helyezni a 
föld népének jólétére, s ép ezért gondosan kell keresni annak elő-
mozdítására az alkalmas eszközöket, melyek között igenis az állami 
beavatkozás törvényhozási és kormányzat i eszközök ú t ján szintén 
szükségesek. 

Munkájának gerinces vázlatát a bevezetőben maga a szerzőnk 
így adja e lő : A mezőgazdasági te rmelés s ikeres folytatásában 
elsősorban a földet kell kiemelnünk, minden mezőgazdasági ter-
melés alapföltételét , azonban a földet b i r tokbavevő s azt mivelő 
emberrel együtt , aki a második nélkülözhetlen tényezője a mezei 
gazdálkodásnak. Ismernünk kell azt a viszonyt, mely a fe j lődés 
különböző stádiumában a föld és annak mívelője közt volt, hogy 
megér thessük, mily fokozatban és módon folyik ma is a földmívelés 
és a föld közötti kapcsolat bensővé tétele érdekében majdnem 
világszerte a küzdelem. Meg kell vizsgálni, milyen eszközök kínál-
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koznak a helyzet enyhítésére, ha a föld és mívelője nem találnak 
egymásra, és milyen akadályok merülhetnek föl, ha a földet művelő 
nép és a föld között sikerül ugyan a kap'csolatot létesíteni, de a 
termelést sikeressé t evő egyéb életfel tételek hiányoznak. Foglal-
kozni kell tehát a fö ld tu la jdonnak tör ténet i kifej lődésével és azokkal 
az okokkal, amelyek a kor viszonyaihoz képest helyesen kialakult 
földbirtoklást időnként megint helytelen irányba terelik. Ismertetni 
fogjuk a földhasználat és bir toklás legújabb módjai t és azokat a 
re formtörekvéseket , amelyek terveinek sokféleségétől napjaink 
hangosak. Keresni fogjuk a termelés érdekeinek és a fö ldmíve lő 
socialis gondozásának egyensúlyozó pont já t , ugy ahogy a mult 
tapasztalatai alapján kiszélesítve és fon tosságában megnőve a prob-
léma ma áll előttünk. Vizsgálni k ívánjuk, hogy a termeléshez a 
földmívelőnek a föld használatán kivül micsoda egyéb szükségletei 
vannak s ezek kielégítésére hol elegendő az önsegély, a társas 
együt tműködés s hol van szükség a legfőbb közületnek, az államnak 
nemcsak szabályozó, hanem segitő közreműködésé re is. A terme-
lésnek és a te rmeivények forgalomba hozatalának összefüggő kér-
dései ezek, amelyeknél ismét kiviláglik a mezőgazdasági termelőnek 
e hivatásból e redő nehezebb helyzete, amiért a szervezet és a for -
galom eszközei hozzá csak töredékesen ju t ta tha tók el. Itt merül 
fel a mezőgazdasági hitel problémája , a földmíves egyéb munká ja 
közben is annyira fontossá vált önsegély rendszere , a mezőgazdák 
szervezkedésének módja s az államnak a termelés és forgalom 
menetébe segítséggel vagy tilalommal való beavatkozása. Nagy 
figyelmet érdemel a mezőgazdasági munkáskérdés , mely az ipari 
forradalom óta nő je lentőségében. Amerika folyton gyarapodó 
emberéhsége csak fokozta fontosságát , a vi lágháború u j problémák-
kal nehezítet te meg s enyhítése a gazdasági és szociális reformok 
bölcsen átgondolt együt tesét kívánja meg. 

Ezzel a tervezet te l és eszmemenet tel négyes felosztásban szól 
a munka a földbirtokról, a termelés és értékesí tés szervezetéről, a 
munkaerőről , és egy függeléket szentel a háborús tanulságoknak, az 
agrárstatisztikának, a magyar agrár i rodalomnak és a holnap teen-
dőinek. 

A földbirtok címe alatt mindenekelőtt a földtulajdon történeti 
fejlődésével ismerkedünk meg. Az ősi kortól kezdve, a rabszolga-
gazdálkodáson át, a jobbágyság állapota és a 18-ik század óta 
kezdődő felszabadítás mozgalmai és eredményei vonulnak fel sze-
meink elé. Mintegy másfél századnak a munkája , hogy Európában 
általánossá vált a jobbágyrendszer megszűnése és helyébe a magán-

7* 
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tu la jdonnak az életbeléptetése. Ez a r e fo rm lett volna hivatva arra, 
hogy a föld és müvelő je közt végre a legszorosabb kapcsolatot 
megte remtse , a földmívelőben te l jes é rdekel t sége t keltsen föl föld-
jének minél okosabb kihasználása és a termelés minél intensivebb 
fokozása iránt. Ámde a földbir tok sorsa a felszabadítás után nem 
haladt ezen ideális i rányban. A verseny, mely a gazdasági élet terén 
mindenüt t uralkodik, a földbir tok megmívelésénél is szerepel ; a 
természet i előnyök, melyek itt a különböző bir tokok fekvésében 
rej lenek, döntő hatásúak. A felszabadítás által most már egyenlővé 
lett két osztály, a volt jobbágy és a volt fö ldesúr a verseny hatása 
alatt a földmíveléshez szükséges tőke megszerzésében oly nehéz-
ségre akadt, mely az egészséges fe j lődés t gátolta. A közép- és 
nagybi r tokos a fö ld tehermentes í tés válsága után az eladósodás lej-
tő je felé csúszott . A kisbir tok előbb csak sa já t szükségle tére ter-
melt, most a piac számára dolgozik, és Ínséges években adósság 
csinálásra szorul. Ehhez járul az öröklés rendszere, mely a birtok 
elosztására vagy e ladósodására vezet. „A felszabadítás^ áldásait nagy-
részt meghiúsí tot ta az emberek ér tékében és e re jében való örök 
egyenlőt lenség, és nem kis mér tékben az, hogy sem a régi földesúr , 
sem a régi jobbágy a beköve tkező gazdasági küzdelemre nem voltak 
eléggé előkészítve." Ehhez járult még a tengerentúl i verseny és a 
mezőgazdasági cikkek árainak sülyedése ; az ipar fe j lődésével a 
munkásoknak a városba való vándor lása és Amerika munkás von-
zása, a kivándorlás . Ismét nagy egyenlőt lenség mutatkozik a gazda-
ságban a földbir tok megoszlása folytán. Ez sok gondolkodónak 
re formterve i t fe lébresz te t te s az agrárpol i t ikának egész rendszere 
azokból a tö rekvésekből alakul, melyek a bi r tokmegosztás cél-
szerűbb módjá t óha j t j ák elérni. 

Mielőtt ezekre a tö rekvésekre á t térne , szerzőnk a mívelés és 
üzemvitel rendszereivel foglalkozik. A legelőgazdálkodás, a kétnyo-
mású, a há romnyomású rendszer , azután a vál tógazdaság és végre 
a szabadgazdálkodás vonul föl előttünk. Továbbá az üzemrend-
szereket , a sa já t kezelést, a haszonbérlet i rendszer t és az örökbér le t 
viszonyait ismerteti meg velünk. Ezek után a nagy- és kisüzemek jelen-
tőségét tárgyal ja , eredményül azt állapítva meg, hogy a termelés 

> ^ 

helyes munkamegosztása nem mellőzheti a nagybir tokot , sot 
szociális szempontok is szólnak mellette ; de a nagybirtok túlságos 
térfoglalása olyan művelési ágakban, amelyek a kisbirtok munkájá t 
leginkább meghálál ják (szántó, kert , szőlő) nemcsak társadalmilag 
igen káros, hanem a termelés egyensúlyi szempont jából is aggodal-
mat keltő. Minden országban a viszonyok szerint más és más lehet 



101 Közlemények és ismertete'sek. 

a nagy- és kisbirtok helyes megosz tása ; a szántóföldi művelésre 
alkalmas és néperőben nem szegény terüle teken azonban fokozódó 
súlyt kell fektetni a kisbirtok te r jedésére . „Mióta a vi lágháború a 
népeket Európában úgy megzilálta, azóta még több megfontolás 
szól a kisbir tok-rendszer fej lesztése mellett, bár nem átmenetek 
nélkül, mert az élelmiszerválság viszont a jól termelő nagybir tokoknak 
kíméletét irja elő." így megállapítván a bir tokmegoszlás arányát,-
külön méltatás tá rgyává teszi a korlátol t forga lmú bir tokok ügyét , 
elmondja tör ténet i keletkezésük okait és cél jai t ; a hitbizomány, az 
alapítványok, az egyházi és állami, valamint a községi bir tokok 
természetével és a közgazdaságban elfoglalt je lentőségével foglal-
kozik és abban állapodik meg, hogy „szociálpolitikai szempontból 
nem lehet sok jót mondani a korlátol t forgalmú bir tokokról . De 
amint anakronizmus volna most szaporítani a kötöt t bi r tokokat , úgy 
félreértés, ha azokat csakis a ma szemüvegén ítéljük meg, a tör ténet i 
fej lődés f igyelembevétele nélkül s ha csak a bir tok kötö t t ségére 
nézünk, nem pedig azokra a közcélokra, amelyek érdekében meg-
kötésre annak idejében a földbir tok látszott legalkalmasabbnak." 
Kapcsolatban a korlátolt forgalmú bir tokokkal a közlegelők és-erdők 
helyzetéről szól a munka és te rmészetesen itt a közös gazdálkodás 
helyessége mellett nyilatkozik. 

A földtulajdon és a földhasználat irodalmi méltatásánál Ricardo 
járadéktana, Malthus népszaporodási elmélete kapcsolatban az élelmi-
szerek korlátolt fokozásával , Henry George elmélete a te lekérték-
adóról, továbbá Rodber tus , Spence Tamás, Stuar t Mill, Alfred Rüssel 
Wallace, Damaschke Adolf, Oppenheimer felfogásai , azután a 
szociálista irók, Proudhon, Marx, Kautsky, Bernstein, Dávid elméletei 
a földbirtokról vázoltatnak és mindezen el térő elméletek szerzőnk 
nézete szerint- csak azt bizonyítják, hogy „a földnek mily kezekben 
való elhelyezése a gazdasági élet egyik legnagyobb problémája s 
hogy semmiféle már eddig végreha j to t t vagy csak a tervezők álmában 
körvonalozott fö ldreform nem alkalmas arra, hogy "minden irányban 
teljes megnyugvás t te remtsen s az objektiv igazságot tel jes mérték-
ben szolgálja." 

Ezen elméleti tűnődés után a munka a földtulajdon rendezésére 
vonatkozó újabb törekvéseket tüntet i fel. Szerzőnk szerint szükséges 
és az állam feladata a földmíves népet megmenteni azon visszás 
helyzetből, mely őt a nagy versennyel szemben veszélyezteti ; szük-
séges gondoskodni arról, hogy bir tokát önhibáján kívül a földmíves 
ne veszíthesse el könnyen ; végre szükségesek intézkedések arra, hogy 
aki a föld művelésére hivatott , az elől ne zárassék el a földszerzés 
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lehetősége. Ezen elvek gyakorlat i keresztülvi te lének módozatai t 
ismerteti a törzsöröklést , bir tokminimum intézményét, az ot thon 
mentesí tést , a tagosí tást , a kisbérletek előmozdítását , a járadék-
birtokot, a telepítést és a parcellázást . Ezzel kapcsolatban a föld-
bir tok megosztásáról rendelkezésre álló adatokat ismerteti meg és 
pedig bőven Magyarországról , tekintet tel a megcsonkí tot t és az 
elfoglalt országrészekre, azután Dánia, Hollandia, Franciaország, 
Svédország, Ausztria, Belgium, Norvégia, Német-, Francia-, Angol-
ország, Olaszország, Románia, Szerbia és Svájcról . Végül nagy 
te re t szentel szerzőnk a legújabb b i r tokreformnak, még pedig első-
sorban a nálunk 1920-ban törvény által megállapított r e fo rmnak s 
azután néhány olyan, külföldi r e fo rmot tárgyal, mely a háború óta 
lépett életbe, ilyen a német 1919., a szerb, a román. 

A munka második része a termelés és ér tékesí tés szervezeté t 
kívánja tárgyalni . Mindenekelőtt tisztázni akar ja az államnak beavat -
kozási viszonyát a mezőgazdaságba és abban a hiszemben van, hogy 
„a földinívelő osztály nagy tömegénél , fontos termelő munkájánál 
és elszigetelt helyzeténél fogva különleges védelemre ta r tha t igényt 
és hogy ezt a védelmet biztosítani a többi társadalmi osztálynak a 
sa já t egyensúlya megtar tása érdekében is kötelessége." Ennél a 
támogatásnál az el járást abban látja, hogy az állam maga állapítván 
meg a támogatás főirányát , az állam által er re szánt anyagi eszkö-
zöket enged je át oly szervezetek kezébe, amelyeknek működését 
megbizottaival ellenőrizteti s az apróbb részletek intézését a szer-
vezet felelős munká já ra bizza. „Az állam mindig nyer azzal, lia 
valamely közérdekű feladatnál nem maga jár el, hanem támogatással 
segíti az alsóbb szervezetek munkájá t , az államnak még mindig elég 
nagy közvetlen szerepe marad a törvényalkotás és tö rvény alkal-
mazás terén, ahol a szervezeteknek a tanácsadás jogát engedhet i 
csak meg, de az intézkedését nem." 

Ezekután tüze tes megbeszélés tárgyát képezi a mezőgazdasági 
hitel. Szerzőnk kifejti a gazda hiteligényeit és azt a jellegzetes 
minőséget, mely a mezőgazdaság természetéből az igénybe veendő 
hitel biztosítására szolgál; amiből a mezőgazdasági hitelnek sa já tságos 
szervezete következik. Felsorol ja a tör ténet i leg fe j lődöt t különböző 
intézményeket , melj 'ek a gazdahitelre nézve fennállanak, igy a gabona-
raktárakat , szól a függő vagy földhitelről, melynek szabályozása 
nehezen tud haladni, utal a személyes hitelnek szövetkezetek út ján 
lehető felhasználására és egész te r jedelemben a jelzáloghitel 
kérdésével kapcsolatban tárgyalás alá veszi azt az ú jabb időben 
ismételten fe lmerül t kérdést , mely az ú jabb fö ld tehermentes í tés neve 
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alatt a már e ladósodot t b i r tokok megmentésé t kívánja elérni. „Az 
újabb fö ldtehermentes í tés kérdése — szerzőnk szerint — még meg-
oldatlan, de az agrárpoli t ikának élő aktuális problémájá t képezi 
akkor is, amikor látszólag szunnyad." 

A mezőgazdasági t e rmények forgalma képezi a munka tár-
gyának további gond já t ; itt a gabonarak tá rak , a tőzsde és az 
agrárvámok tárgyalásával találkozunk. A tőzsde működésénél szer-
zőnk a határidős üzletet bizonyos tekintetben hát rányos hatásúnak 
látja ; „a gabonatőzsde fontos árszabályozó hivatásának fel ismerése 
mellett is az agrárpol i t ikusok egy része a tőzsdei já téknak meg-
szabályozását s a fedezet len határ időüzlet eltiltását követeli. Ezt a 
tö rekvés t ugyan a forgalom szabadságának védelme címén elég-
erős ellenzés is fogadja , mégis több államban sikerült a gabona-
tőzsde túlzott játékai ellen megfelelő rendszabályokat kieszközölni." 
Ep ily óvatossággal nyilatkozik az agrárvámokról , midőn mondja : 
„Az agrárvámok túlzásai társadalmi szempontból azért aggályosak, 
mert ugyanazon ország különböző termelő rétegei t egymással 
szembeáll í t ják, sőt különböző országokban is az ellentétes érdeke-
ket terelik össze. Ezért az agrárvámok alkalmazása mindig csak 
ideiglenes fegyver lehet a r ra az időre, mig a külföldi verseny 
komolyan fenyege tő s abban a mér tékben, ameddig a mezőgazda 
prosperi tását óvja, a társadalom többi ré tegeinek sérelme nélkül." 

Amint természetes , bő te r jede lemben foglalkozik a szövetkezet 
gondolatával és a szövetkezés fő irányaival. „A szövetkezet — 
szerzőnk szerint —• az egyetlen összefoglaló intézménye a haladás-
tól el nem zárkózó kisembernek, tehát az egyetlen közvetítő szerv, 
amelynek az út ján az állam praevent iv társadalmi segítséget nyúj t -
hat a falunak." A szövetség fő irányait, a hi telszövetkezetek, a 
beszerző, ér tékesí tő és termelési szövetkezetek je lentőségét és 
feladati körét ismerteti . A termelési szövetkezetek jellemzésénél 
kiemeli, hogy céljuk nem a gazdákat közös termelésre birni, hanem 
az, „hogy olyan termelést , illetve nagyrészben tovább feldolgozást 
egyesítsen közös üzemben, amely a fölszerelés költségessége, a 
különleges szakismeret hiánya s a termelt mennyiség csekély volta 
miatt a kisgazda egyéni gazdálkodásában nem tör ténhet ik haszon-
nal." A szövetkezeti ügy fe j lődése bő statisztikai adatokkal talál 
megvilágítást elsősorban Magyarországról, de azonkívül Németország, 
Ausztria, Dánia, Franciaország, Nagybritannia stb. országokról. 

A mezőgazdasági biztosítás kérdésében a gazdakörökben elő-
forduló károsodások (tűz, jég, állat) biztosítása és az a nehézség 
fejtetik ki, mely itt a szövetkezés és kölcsönös biztosítás körül fel-
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merül, valamint az ál lamnak e téren való szerepe. Szerzőnk nézete 
szerint egész helyesen „ezidőszerint nem kell kísérletezni a kötelező 
biztosítás gondolatával , hanem bizni kell abban, hogy az önsegí tség 
eszméje fo ly ta tó lag neveli a lakosságot olyan irányban, hogy ér té-
keit a károsodás tó l a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszik 
megóvni ." 

Nagyje lentőségű a gazdaközönségre a kísérleti ügy, melyre 
hazánkban az utolsó 30 évben kormányunk nagy gondot fordí tot t 
és mely a mintagazdaságokkal együt t gazdaságunk előmozdítására 
nagy hatással volt. Ezzel kapcsola tban a mezőgazdasági szakokta tás 
lényegét , haladását és nálunk való fe j lődését adja elő. A mezőgaz-
dák érdekképviseletei , a társadalmi alapon épp úgy, mint a hiva-
talos úton létesí tet t alakulatok tárgyal ta tnak és hazai é rdekkép-
viseleteinkkel bővebben ismerkedünk meg. Végül összefoglal ja szer-
zőnk véleményét az állami beavatkozásról a mezőgazdaságban. 

A harmadik rész a munkaerőnek van szentelve. Szerzőnk a 
mezőgazdasági munkásügy címe alatt a mezőgazdasági munkás 
viszonyát vázolja szemben az ipari munkással ; azután a munkás-
kérdés fej leményei t adja elő. Utal arra, hogy az ipar te r jeszkedé-
sével a mezőgazdasági munkások egy része elhagyja a föld meg-
mívelését és hogy Amerikába is sok munkás vándorol és igy mind-
inkább kevesebb munkás marad a gazdaságban, úgy, hogy ez már 
a termelés érdekei t komolyan veszélyezteti . „A termelés szempont-
jából a falu népének megri tkulása az intenzitás csökkenését jelenti , 
amit csak részben lehet gépekkel pótolni." Arra a kérdésre , milyen 
eszközökkel lehet biztosítani a mezőgazdasági munkástörzsnek 
megmaradását , szerzőnk azt feleli, hogy azzal, ha a mezőgazdaságban 
a munkáselem megtalál ja megélhetésének feltételeit, s tudja magát 
függet lení teni azoktól az eshetőségektől , melyek őt egyfelől a ter-
ményekben kapot t i l letményeknél a t e rményárak csökkenése folytán, 
másrészt a pénz já randóságoknál egyéb szükségleti cikkeinek drágu-
lása folytán fenyegetik. A megoldást abban az irányban kell keresni, 
hogy a munkásnak munkalehe tősége biztosíttassák és ez legjobban 
úgy biztosítható, ha a téli „olcsó időnek hasztalan soka" is gyü-
mölcsözővé válik számára. Szerzőnk nézete szerint „majdnem 
minden falunak szinte tes té re lehet szabni oly kisebb vagy közép-
ipari üzemeket , melyek nyersanyagukat közelben vagy könnyen 
szállíthatóan kapják s motor ikus erő tekintetében nem nagy 
igényűek." A munkáskérdésse l kapcsolatban az agrárszociálizmusról 
szól munkánk és szerzőnk szerint „az agrárszociálizmus különböző 
megnyilvánulási fo rmájában állandóan lappang munkásnépünk lelké-
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ben , mint a szegényebb sorsú néposztá lynak kedvezőbb anyagi 
helyzet után való vágyakozása, de úgy látszik, nem tudja a gon-
dolkozást oly irányban átformálni , hogy állandó küzdelemre birja 
olyasmi ellen, amire maguk vágynak legjobban, a fö ldtula jdon ellen." 
„Megér tő szociálpolitika ezt a mozgalmat valószínűleg tovább is 
meg tud ja óvni attól, hogy medrén kivül ne csapjon és szélső-
ségekbe ne tévedjen, mer t o rvosszeré t könnyebb megtalálni, mint 
az ipari szociálizmusnak." Ezt a részt a mezőgazdasági törvény-
hozás ismertetése fejezi be. 

A munka utolsó része függelék cím alatt mindenekelőt t a 
háborús tanulságokkal foglalkozik, melyek szerzőnk nézete szerint 
e lsősorban abban találhatók, hogy a mezőgazdasági te rmelés fon-
tossága jobban kidomborodik és hogy a háború előtt tú lságosan 
jelentkező iparpár tolás a mezőgazdasági érdekek elhanyagolásával 
nem helyes politika. Szerzőnk abban a hiszemben van, hogy az 
őstermelők háborús többkerese te nemcsak a közgazdaság szem-
pontjából nem vált nyereséggé, hanem az őstermelő szempont jából 
sem. A szövetkezeti gondolat a háború alatt minden téren nyer t 
elismerésben. A bir tokviszonyokra nézve a háborúból azt a tanul-
ságot vonha t juk le, „hogy a nagybir tokot mint válságos termelési 
viszonyok közt nagy te l jes í tményre hivatot tat , kedvező megélhe tésű 
munkástörzszsel kell támogatni , a kisbirtokot pedig, mint szívósabb 
elemet, úgy kell fej leszteni , hogy a közérdekkel való kapcsolata 
élénkebb legyen." Á t fu tva a háború tanulságait , szerzőnk arra a 
nézetre jut, hogy „az agrárpoli t ika vi ta tot t kérdései legnagyobb rész-
ben úgy kerül tek ki a háborúból , hogy igazuk megerősödöt t s a 
mezőgazdasági termelés s az azzal foglalkozó népesség fontosságá -
nak ismét tudatára ébredhe te t t a társadalom." 

Az agrárstat iszt ika hiányai és a magyar agrár i rodalom vázlatos 
ismertetése után a holnap teendőivel, tehát a jövő polit ikájával 
ejezi be munkájá t a sze rző , melyben a részleteknél k i fe j te t teke t 
mintegy összegezi és ismét arra az ál láspontra jut, hogy az agrár -
politika ne legyen aggressziv, hanem a többi társadalmi osztályok-
jogos érdekeivel összhangzatos . „Az agrárpoli t ikának a múltban 
éles harcokat kellet t megvívnia, hogy igazait el tud ja ismertetni. 
Harcmodora, takt ikája azért sokszor hevesebb volt, mint azt mai 
szemmel szükségesnek látnók. A társadalmi osztályok erőfölöslege 
egymás ellen való hadakozásban merülhete t t ki. Ma azonban nem-
csak a mezőgazdaság van megbénítva, hanem számos más társa-
dalni osztály is. Az agrárpoli t ikai tevékenységnek sok te re van 
további programmjai kidolgozásában, igazságainak szabatosabb 
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megformulázásában, az el ismertetés további folyamatában, de ere jé t 
csak akkor pazarolha t ja , ha előbb a megér te tés minden lehe tőségét 
kimerí tet te és közérdekű javaslatainak mégis ú t já t állják." 

Az ismer te te t t munka a mezőgazdasági politika alapos és 
gondos könyve, mely nemcsak tankönyv, hanem tanulságos olvas-
mány minden művelt ember számára. (—vits.) 

A svédek Magyarországon. 
Ballagi Aladár: Xil. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon 1709 —1715 
Budapest, Akadémia 1921—417. 1. 

Gazdaságtörténeti szempontból is nagyérdekű adatokat tar talmaz 
Ballaginak említett cimű tör ténelmi tanulmánya, mely most jelent 
meg a Tud. Akadémia kiadásában. Annyi gazdaságtör ténet i adat 
tűnik ki ebből a munkából a 18-ik század kezdetére vonatkozólag, 
hogy e részben is becses é s - g a z d a g kút főnek kell azt tekintenünk-
Ebbeli ér tékét kiválóan növeli az a körülmény, hogy gazdaságtör-
téneti adatai t hiteles kú t fők re alapítja. A 447 oldalra t e r j edő 8 
munka első része (1—290 1.) maga az á tvonulás tö r t éne tének elő-
adása, másik része pedig (290 — 392) okiratokat tar talmaz. Bő tárgy-
mutató egészíti ki az anyagot . Már a leiró részben is nagyon sok 
és szines képet nyúj tó gazdaság tör téne te t is találunk. Még sokkal 
é r tékesebb enemű adatokat nyú j tanak az ismerte te t t okiratok, melyek 
nagyrészét a különféle császári és svéd hadbiztossági, illetőleg az 
á tvonuló se reg el látására vonatkozó fel jegyzések töltik ki. Ezek a 
fe l jegyzések rendkívül sok hiteles áradatot tar ta lmaznak hazánk-
különböző részeinek legkülönfélébb áruiról és termékeiről , különösen 
pedig élelmiszerekről, italokról, fűszerekről , stb. Nagyon érdekesek 
az akkori vál tozatos ür- és súlymértékek e l te r jede t t ségének tanul-
mányozása szempont jából is. Nem kevésbé f igyelemreméltóak az 
akkori utakról, postáról , uti a lkalmatosságokról való közlések, 
melyek gyakran meglepő képet adnak arról, hogy aránylag mily 
gyorsan lehetet t utazni ott, ahol vál tot t lovakkal jól fel volt sze-
relve a posták intézménye. Bő teret enged az akkori hazai gazda-
sági viszonyok általános leírásának és az Ínséges esztendők és 
drágaságok ismerte tésének is. 

A gazdaságtör ténet i érdekű anyag bőségének jel lemzésére a 
t á rgymuta tónak a következő vezérszavait emelem ki még csupán 
a többi közül: 

Abrak, adagolás, ember- , lóadag, adó, ajándékok, álat tenyész-
tés, angol hitelezők, ár-drágítás, hivatalos árszabás, ordonnanz-
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mässiger Preis, piaci árak, arany-nagybányai , tugrás, árfolyama, 
-árpa, birka, bor, búza, c igájagyapjú, hadi kincstár, élelmezési hivatal, 
p rofunt rak tá rak , sereg-köl tségvetés , udvari főhadbiztosság, drágaság, 
dunai hajózás, dunai malmok, erdélyi árúcikkek árai, fó-hadbiztosság, 
ínséges évek, városok népessége, posta, posztóipar, űrmér tékek, 
szászok mértékei , ötvösei, érmelléki szolok, bor, ezüst valuta, kész-
letek, faeke, fahéj , faolaj , forint, forspont , futár , fürdők, fűszer , 
gabonaárak, kivitel, készlet, feldolgozás, űrmér tékek, termés, rak-
tárak, gyömbér, hadtáp, hal, halászat, halászok, házak, hid, ha jó-
hidak, időjárás, enyhe, hidegek, száraz tél, inség, ipar, jobbágyok, 
magyar-oláh jobbágyok, kastélyok, kenyér (fehér, katona, finom) 
köles, makk, tengeri , ta tárka, mogyorófa , kocsány-kenyér, keres-
kedők, kézizálog, kilenced, konyháravalók, lábas jószág, lakmározás, 

-ló, arab, előfogatos, posta, batár, telivér stb., magyar bank terve , 
ételek, kamara, főhadbiztosság, mértföldszámitás, posta, vászon, 
málhavonat, méhes, méz, örmény uzsorások, pénznemek, posta, 
postaút , pos ta jog stb., só, sóház, sótelepek, sör, súlymértékek, sza-
lonna, szárazság, széna, szél járatok, szőlő, szőlőhegy, szőnyeg, tallér, 
utak, útcsinálás, ű rmér tékek , vad, vágómarha , valuta, vám, vaj, vár-
építés, vendégfogadók, vesztegzár, zab, zöldség, záidók, zsír stb. stb. 

Bálás Károly. 

Pénzintézeteink és a közérdek. 
Zakariás János volt képviselő és az erdélyi helyzetnek alapos 

ismerője, ezen a címen foglalta össze egy kis füzetben több javas-
latát, amelyeket a pénzintézetekhez be te r j e sz te t t indítványában s az 
ügyvédek körében és egyéb hal igatóság előtt fe j te t t ki, lényegében 
azzal a gondolattal , hogy — mint te t ték azt korábban is az erdélyi 
szász és román pénzintézetek — hazai pénzintézeteink te rvszerűen 
létesí tsenek tiszta jövedelmükből közérdekű alapot Magyarország-
leendő boldogulására, e lsősorban magyar i f jaknak külföldön való 
neve l te tésére . A gondolat azóta némileg módosítva a magyar tehet-
ségek megmentése címén a közhangula tba is eléggé átment. Nagyon 
óha j tandó volna, hogyha a Zakariás által megpendí te t t eszme vala-
mely megfelelő formában és semmiesetre sem az erőket szétforgá-
csoló módon megvalósulna. A szerzőt a kezdeményezés érdeme 
mindenesetre megilleti. 

Amennyire helyes a cél, melyet a szerző magyar i f jaknak 
külföldön leendő kiképzésére felállít, annyira nem megfelelő az 
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eszköz, hogy pénzintézeteink alapszabályaikban megha tá rozo t t 
százalékot biztosí tsanak a mondot t ügy e lérésére . Nem tekintve a 
pénzintézetek különböző tö rekvése i re és a részvénytársaság , mint 
tőke -^egyesítő vállalat szerepére , mely e l sősorban részvényesei 
é rdekét , illetőleg tőkebe té t j ük jövede lmezőségé t kénytelen szem 
előtt t a r t an i : a pénzin tézetek hivatása e lsősorban a hiteligények 
kielégítése. És ha ebbeli működésükben e redményes években a 
jó tékonysági és közérdek szempont jábó l nagyobb összegeket ado-
mányoznak, ebből még nem szabad azt a következ te tés t vonni, hogy 
azt bármifé le i rányban kötelező intézménnyé rendel jük el. 

Magyar Közgazdasági Társaság. 
Felolvasó ülések. 

J a n u á r 27-én Jankovich Béla t a r to t t előadást „A világpiaci hely-
zet és a d rágaság hazánkban" címen, f eb ruá r 3-án pedig Nyulászi 
János olvasta fel t anu lmányát az „Adó- és i l letékügyi egyezmények-
ről". A március 10-iki felolvasó ülés tá rgya Neumann Károly elő-
adása vo l t : „A vasúti fuvarozás ra vonatkozó ú jabb nemzetközi 
ér tekezle tekről ." Mindhárom előadást t á r saságunk és gazdasági éle-
tünk nagyszámban megje lent képviselői élénk érdeklődéssel és tet-
széssel kisérték. 

Ankét a pályaválasztási tanácsról. 
Március 3-iki ülését t á r saságunk az ú j ipar törvény által meg-

szervezni rendel t pályaválasztási tanács kérdésének szentel te . 
Somogyi Manó a t á rgy minden részét felölelő tanulmánya veze t te 
be a tanácskozmányt , melyben rész tve t tek Máday István, Tuszkai 
Ödön, Andor Endre , Bálint Antal, György Endre, Jub<? Adolf, Nagy 
László, stb., a kérdésnek úgy a társadalom és a közgazdaság, mint 
az egyén boldogulási szempont jából való fon tosságá t megvilágítva. 
E tanácskozmányon is igen nagyszámú közönség vet t részt , köztük 
a közoktatásügyi , földmívelési és igazságügyminisz ter és a főváros 
képviselői, a G3^ermektanulmányi Társaság több tagja s a gazdasági 
és pedagógiai élet más jelességei . 

Igazgató-választmányi ülés. 
Március 10-én igazgató-választmányunk ülésezett . Matlekovits 

elnök e lő ter jesz te t te az ezután ta r tandó előadások p r o g r a m m j á t 
Beje lente t te továbbá, hogy a Közgazdasági Szemle ezentúl , úgy, 
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mint békeidőben, rendszeresen havonként fog megjelenni 5 ívnyi 
t e r jede lemben. A választmány az elnök e lő ter jesz tésé t helyeslőleg 
vet te tudomásul . Végül az 1922. évi közgyűlés napjául 1922 április 
27-ét tűz ték ki. 

Közgyűlés. 

A Magyar Közgazdasági Társaság 1922. évi április 27-én 
csütör tökön d. u. 5 órakor t a r t j a 1922. évi rendes közgyűlését a 
Kereskedelmi és Iparkamara (V., Szemere-utca 6.) dísztermében. 

Napirend. 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Szabóky Alajos, az Országos Központi Statisztikai Hivatal 

igazgatója előadása: Magyarország külkereskedelmi mérlege 1921-ben. 
3. Az igazgató-választmány 1921. évi jelentése. 
4. A számvizsgáló bizottság jelentése az 1921. évi számadá-

sokról. 
5. Az 1921. évi köl tségvetés megállapítása. 
6. Az igazgató-választmány kiegészítése. 
7. Indítványok. (Az alapszabályok 9. §. ér te lmében a közgyűlés 

elé viendő minden indítvány, legkésőbb három nappal a közgyűlés 
előtt benyú j tandó az elnökségnek.) 
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Központi iroda: 

Budapest> V.f Zrínyi-utca 7\ 

Különleges Épitési és Faipari 
Részv.-fárs. 
BUDAPEST, 
VI., Röppentyü-u. 62. 

• Telefon: 147-91, 4 -23 , 131-56. 
Sürgönyeim „Külépit" Bpest. 

L / é s z i t : Gyorsrendszerü és magasépítése-
ket. Épület-, mű- és tömegbútor-asztalos 

munkákat. Jégszekrényeket és hűtőberende-
zéseket. Keltetőgépeket és baromfitenyésztési 
eszközöket. V a s s z e r k e z e t e k gyártása . 
Gőzfürész . Ács te l ep . Bérvágás . 

Lukács & Co., Wien 
Karlsplatz 14. 
Wiedner Hauptstrasse 1. 

Sürgönyeim: Lloydlukács. 

Érdekközösségben a 
Lloydbank Részvénytársasággal, Budapest. 

Telefon : 
59-4-88, 
59-5-78, 
59-5-79, 
54-2-31, 

• 

• 

• Klein-féle szappanok a legjobbak. 
• 

• 

• 
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F I Ő K 6 K " Auss igalg , Bodenbach, Brünn, 
Brüx, Cernowitz, Eger, Fal-

kenau, Franzensbad, Gmünd, Graz, Inns-
bruck, Johannisbad, Kaaden, Karbitz, 
Karlsbad, Karolinenthal, Komotau, König-
grätz, Korneuburg, Laa a|Th , Leitmeritz, 
Linz, Lobositz, London, Marburg, Marien-
bad, Melnlk, Nagyvárad, Olmütz, Pardu-
bitz, Pilsen, Pirano, Prag, Prossnitz, Saaz, 
St.-Pölten, Suczawa, Teplitz , Tetschen, 
Tratenau, Triest, Weipert, Wels , Znaim. 

Foglalkozik minden a bankszakmába 
vágó ügyletekkel, u. m. váltóleszámo-
lással és behajtással (incasso), érték 
papirok bizományképeni vásárlásával, 
takarékbetétek elfogadásával, hitel-
levelek kül- és belföldre való kiállí-
tásával stb. stb. Áruosztálya a legelő-
nyösebb feltételek mellett előleget ad 
árukra, azonkívül vesz és elad bizo-
mányban mindenféle árucikkeket stb 
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Vármegyei Mezőgazdasági 
és Ipar fe j lesz tő r.4. Szolnok 

G Y Á R T : 
Szolnoki te lepein : 
Elsőrendű konzerveket : sűrített para-
dicsomot. savanyitott káposztát, ecetes-
ugorkát és zöldparadicsomot, mindenféle 
gyümölcsízt, különféle befőtteket, birs-
almasajtot, szalon- és karácsonyfa-cukor-
kákat ; elsőrendű tésztaféléket: tojással 
készített maccaronit, tarhonyát, különféle 
levestésztákat; kenyér és péksüteményt : 
ecetet. Saját gőzmalom, gőzfiirész, fa-
megmunkáló, cementárugyár, dobozgyár. 

Budapesti te lepein : 
„STEINER JÓZSEF és FIA" gyártmá-
nyú kekszet, kétszersültet, gyógy-
kenyeret, pékkenyeret és süteményt, 

puddingport stb. 

Poroszlói t e l e p e i n : . 
Saját gőzmalom, gőzfürész, olajsajtó, 
kendertörő, ecetgyár, cementárugyár. 

Budapesti központi i roda: 
V . k e r . , Z r i n y i - u t c a 7. s z á m . 

Telefon : 75—96, 96—36. 





À vasúti forgalomra vonatkozó újabb 
nemzetközi értekezletek.* 

i. 

A közlekedés elmélete, Thünen vizsgálódásaiból kiindulva, már 
régen fel ismerte az emberi munkaerő és az anyagi javak eredeti 
termelési helyükről való elmozdításának közgazdasági hatásait. Ez 
alapon, a vízi utakkal megáldot t ál lamterületek kivételesen kedvező 
helyzete mellett is, talán egyik közlekedési eszközt sem tekintet tük 
a közgazdaság oly hatalmas segédeszközének, mint a vasutat . A vas-
úti forgalom szabályszerű, megbízható működése a gazdasági szá-
mításnak biztos alapjává vált. Ennek a biztos számításnak a lehető-
sége tú l te r jed t az ál lamhatárokon. Ott, ahol a forgalom lehetősége 
gazdasági tényezők alapján — habár csak időnként is — meg volt, 
a vasutak siettek azokat kedvező vonatösszeköt te tések , egységes 
szállítási feltételek, közvetlen és olcsó díjszabások út ján kiszolgálni. 
Az európai kont inensen kifej lődött nemzetközi forga lomnak minden 
ágát a gazdasági élet oly magától é r te tődő tényezőjének tekintettük, 
amelynek hiányát el sem tudtuk volna képzelni ; a nemzetközi for-
galom — akár utazásról, akár szállításról volt szó — minden szak-
szerű bonyolul tsága mellett is, úgyszólván a gazdasági élet minden-
napi jelenségei közé tar tozot t és már megszoktuk azt, hogy a nagy 
távolságok leküzdése nem okoz nehézséget , a távolságok jóformán 
megrövidültek. Jól jár tak emellett a termelők és a fogyasztók egy-
aránt és jól jár tak maguk a vasutak is, amelyek éppen általános 
gazdasági sikereik folytán maguk is virágzó gazdasági vállalatokká 
váltak. A háború egy csapással megsemmisí tet te ezt a helyzetet . 
A gazdasági élet akadozva lélegzik, é rverésé t csökkenti a vérkerin-
gés egyik főtényezőjének, a vasúti forgalomnak akadozása. Pedig 
ebben a saját akadozásában nem maga a vasút a hibás, az most is 
szívesen vállalná korábbi szerepét , ha megvolna erre a lehető-
sége. A világ yasútai nehezen heverik ki a háború súlyos, és 
nemcsak a háborúban tényleg részt vet t államok, hanem a sem-

* A Magyar Közgazdasági Társaság 1922 március 10,-i ülésén tartott 
előadás. 
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leges államok vasútaira is reánehezedő következményei t . Nemcsak a 
te l jes í tőképességük csökkent , nemcsak a pénzviszonyok és a szociál-
politikai t e rhek nyomasztó súlyát érzik a vasutak világszerte, nemcsak 
belső gazdasági viszonyok terheiből viselik a r eá juk eső részt, hanem 
talán mindezeknél is é lénkebben, fá jda lmasabban érinti őket az, hogy 
a nemzetközi ér intkezésben, a vi lágforgalomban elvesztet ték vezető 
szerepüket , mert hiszen a nemzetközi vasúti forgalom a háborúval 
úgyszólván megszűnt . Ennek a forga lomnak a helyreállítása tehát 
eminens érdeke maguknak a vasutaknak, de a forgalom megakadása 
által gazdasági é letükben sú j to t t ál lamoknak is. Mind a két részről 
megindultak a kísérletek a nemzetközi forgalom helyreállí tására. 
A vasutak kísérletei a békeszerződések intézkedései következté-
ben — amelyek a vasutaka t részben szétszakgat ták és rendelkezési 
szabadságukat is je lentékenyen kor lá tozták —- csak szűk keretek-
ben mozoghat tak . Az államok tevékenysége került előtérbe, ezen 
felül még azért is, mert még a magánvasút i rendszer t követő álla-
mok is nagy befolyást szereztek vasutaik ügyvitelére, főleg pedig 
azért, mer t a Nemzetek Szövetségének megalkotása minden fontos 
nemzetközi kérdés t a Szövetség kere tébe utalt, a Szövetség tagjai 
pedig maguk az egyes államok. így a nemzetközi vasú tügy rende-
zése is ú j nemzetközi á l lamszerződések megkötésének jegyében áll 
és nemzetközi ér tekezle teken tárgyal ta to t t . Ezekről óha j tunk beszá-
molni azoknak a közléseknek nyomán, amelyek a vasúti szakiroda-
lomban, főleg a berni központi vasúti hivatal Bulletin-jében és a 
német vasútegylet hivatalos lapjában megje len tek és ennélfogva 
eléggé hiteles fo r rásoknak tekinthetők. 

II. 

A vasútügy tör ténetéből ismeretes az a tény, hogy a nem-
zetközi forgalom legfontosabb előfeltételeit nem az államhatalom a 
maga belső erejével avagy nemzetközi szerződések út ján teremtet te 
meg, hanem a vasutaknak magánjogi alapon létrejöt t megállapo-
dásai, hogy az ál lamhatalom gyakran — mint például a fuvarozási 
jog és a műszaki feltételek terén — belső szabályait ezeknek a 
magánjel legű megál lapodásoknak alapján, néha egyenesen azoknak 
átvételével állapította meg és hogy ezek a megállapodások szolgál-
ta t ták az alapját gyakran a nemzetközi forgalom biztosítására és fejlesz-
tésére irányuló fuvarjogi-, műszaki-, díjszabási- és forgalmi tárgyú nem-
zetközi, sok részben a kereskedelempoli t ikai szerződések idevágó 
tar ta lmának is. Ebből a magánje l legű munkából az oroszlánrész a 
Német Vasútegyle te t illeti meg. Ez, a magánvasutakat tartalmazó 
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porosz vasúti kötelékből 1847-ben alakult meg és 1 9 8 5 ' k m . vonal-
hosszról 111.500 km-ig emelkedet t vasúthálózatot , a német vasuta-
kon kívül magyar, osztrák, luxemburgi, németalföldi és román vas-
utakat ölelt fel és magában foglalta a bécs—varsói orosz vasútat 
is. Hálózata a cseh-szlovák, a román és más vasutaknak kilépése 
folytán lényegesen csökkent ugyan, de most is igen tekintélyes. 
Működési köréből itt csak a következőket emeljük ki : Első sorban 
említendő a személy- és á rúforga lomra vonatkozó üzletszabályzatnak 
a megalkotása, amely nemcsak a mi régi üzletszabályzatainknak, 
hanem a berni árúfuvarozás i nemzetközi egyezménynek, sőt az 
ugyanot t 1911-ben elkészült nemzetközi személyszállítási egyez-
ménynek is alapja. Ehhez csatlakozott az üzletszabályzati egyez-
mény, amely a vasutaknak az egyleti üzletszabályzatból folyó jogait 
és kötelességeit szabályozza. Az egylet alapította meg a körutazási 
jegyek rendszerét , amely Európán túl Amerika, Afrika és Ázsia 
némely terüle tére is ki ter jedt . Rendkívül sokat tet t az egylet a tagjai 
közti közvetlen személy- és árúforgalom és díjszabások létesítése-, 
a végreha j tó szolgálat- és leszámolás egyszerűsí tése és általános 
szabályozása terén. Nem kevésbé fontos az átrakásnélküli kocsiát-
menetre és a kölcsönös kocsihasználatra és leszámolásra vonatkozó 
egyleti egyezmény, amely a teherkocsikon kívül a személyszállító 
j á rmüveke t is felölelte és amely csekély módosításokkal az északi 
államok vasútai és a svájci vasutak, valamint némely belga és orosz 
vasút, a szerb, török és bulgár vasutak részéről is alkalmaztatott . 
Sőt az emellett fennállot t másik két egyezmény, a német-olasz 
egyezmény, amely az egyleti és a svájci vasutaknak Olaszországgal 
való forgalmát ölelte fel és az ú. n. „Nemzetközi szabályzat", amely 
az egyleti vasutaknak a francia és a hátra levő belga vasutakkal 
való kocsiforgalmát szabályozta is csak egyes részletekben tér t el 
az egyleti szabályzattól. Fontos volt az egyesület megállapodása a 
fő- és mellékvasutak építési és üzemi alapelveiről és az egyesület-
nek műszaki téren folytatot t folytonos működése. Az egylet a sajá t 
területén egységes menet rendeket , vasúti időt, mér tékrendszer t léte-
sített. Vasúti statisztikát szerkesztett , állomási jegyzéket, folyóiratot 
és más tudományos publikációkat adott ki. 

Az e g y e s ü l e t m e l l e t t a vasúti kötelékek működését kell kiemelni, 
amely számos közvetlen díjszabás, egyönte tű árúosztályozások, köte-
Iéki kiegészítő fuvar jogi határozmányok, irányítási és forgalomosz-
tási szabályok létesítése ú t ján szolgálta a nemzetközi forgalmat . 
A szintén megemlítendő nemzetközi vasúti kongresszusok inkább 
csak elméleti e redményeket értek el. 



1 1 6 Neumann Károly. 

Az államszerződések, a berni egyezménytől és a nemzetközi 
műszaki egységtől eltekintve, főleg csatlakozások létesí tésére és egyes 
államok közti díjszabási és forgalmi kérdések elvi szabályozására 
szorí tkoztak. Emellet t az államok képviseletük út ján a vasúti magán-
tevékenység előmozdítására törekedtek. Ilyen volt a hatósági kép-
viselet szerepe az ugyancsak a vasutak magántevékenysége folytán 
alakúit és évente kétszer egybeiilő nemzetközi menetrendér tekez-
leteken. A magánjogi jellegű megál lapodások zöme abban az idő-
ben keletkezet t , amikor az államvasúti rendszer nem volt még túl-
nyomó. Ebben az időben a vasutak egymásban még csak a szállítási 
vállalatokat látták és nem tekintet ték egymást az ál lamhatalom politikai 
természetű exponenseinek ; míg később az ál lamvasutak iránt a min-
denkori vilápolitikai helyzethez képest csopor tosul t bará tságos vagy 
kevésbé ba rá t ságos államok vasútai gyakran bizalmatlansággal 
viseltettek és egyszerű vasútforgalmi-, üzemi- és közgazdasági kér-
dések tárgyalásánál is megnyilvánult már jóval a háború előtt is 
a politika gyanúja és megnehezí te t te a megegyezést . Mégis a háború 
előtt minden megtör tén t a nemzetközi forgalomnak lehető fejlesz-
tésére . 

A háború ezeknek jórészt véget vete t t . A békeszerződések 
intézkedései a forgalom és a tarifapolitika terén az entente ál lamok 
é rdekében egyoldalúan megkötöt ték a legyőzött államok kezét. 
A háború folytán leromlott vasutak helyreállí tása lassan halad. 
A személyzeti kiadások óriási emelkedése, a személyzet tel jesítmé-
nyének világszerte észlelhető csökkenésével kapcsolatban, az anyag-
hiány okozta üzemzavarok, az anyagoknak a valutaviszonyokkal 
és a termelés csökkenésével kapcsolatos drágulása, az ententehoz 
ta r tozó állammoknak kölcsönös fé l tékenysége gazdasági téren, az 
ú. n. kisentente körülzárási politikája, a sok államban érezhető 
kocsi- és mozdonyhiány, a vasút ilyen anyagi bajait erélyesen leküzdő 
Németországtól való félelem megannyi akadálya a nemzetközi for-
galom felúj í tásának. A régi, jónak bizonyult tarifapolitika a mai 
gazdasági viszonyok mellett alig alkalmazható. Az óriási tarifaeme-
lések elkerülhetet lenekké váltak. A régi szerződések egyrésze a hábo-
rús események és részben a békeszerződések következtében elvesz-
tet te kötelező erejét . Még azok is, amelyek — mint a nemzet-* 
közi á rú fuvarozás ra vonatkozó berni egyezmény — a békeszerző-
dések szerint most is kötelezők, még a győztes államokkal való for-
galomban sern alkalmaztatnak változatlanul, hanem csupán több-keve-
sebb olyan megszorítással, amely a berni egyezmény szerint sein-
mis. így például az 1920. évi francia-belga egyezmény önkényesen 
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meghosszabbít ja a fuvarozási határidőket, az 1921. évi délszláv-
osztrák egyezmény kizárja a kár tér í tés t fokozó szállítási érdek-
bevallást, a berni egyezmény egyik alapvető intézményének alkalma-
zását, továbbá az utánvéte l t és korlátozza az árú feletti rendelkezési 
jogot is. Legmesszebb megy talán az 1920. év végén kötöt t cseh-
szlovák-román egyezmény, amely az utóbbi korlátozásokon kívül 
még azt is kimondja, hogy csakis legalább 5 tonnás kocsirako-
mányok szállíthatók és a berni egyezmény megszegését azzal koro-
názza meg, hogy megállapít ja , miszerint az nem mint nemzetközi 
egyezmény, hanem csak mint díjszabási ha tározmány alkalmazható, 
hogy a fuvar levélben a nemzetközi egyezményre való hivatkozást 
törölni kell, hogy a feladó csak a fe lvevő pályát, a címzett csak 
a rendeltetési pályát perelhet i és hogy a szállításban rész tvevő 
közbenső pályák ellen az igényeket viszontkereset és kifogás út ján 
sem lehet érvényesíteni . Ezzel a ravasz konstrukcióval kizárja azt, 
hogy a berni egyezményben részes más államok bíróságai előt t 
perek keletkezhessenek és ilyen alkalmakkor harmadik államnak 
bírósága megállapíthassa, hogy a csehszlovák-román egyezmény 
beleütközik a berni egyezménybe és semmis. Európa túri a nem-
zetközi megállapodások ilyen megszegését és ennek kárát a gazda-
sági élet szenvedi, amely elvesztet te ezzel egyik biztos alapját. 
A békeszerződés 225. cikke folytán hatályukat vesztet ték a Német-
országgal fennállott kereskedelmi szerződésünkben foglalt ama díj-
szabási határozmányok is, amelyek azelőtt a középeurópai díjsza-
bási politika alapját képezték és legfontosabb részeiben, az Ausztriá-
val kötöt t gazdasági kiegyezés ér telmében, a volt monarchia két 
államának egymásközti forgalmában is irányadók voltak. Hatályu-
kat vesztették a Balkánállamokkal való forgalmat szabályozó forrá-
sok, köztük a négyes egyezmény is. A vasúti kötelékek bomladoz-
tak, közvetlen díjszabások megszűntek. A szabad kocsiátmenet még 
ott is, ahol a jogszabály, mint a német vasútegylet kocsiszabály-
zata, alakilag érvényben maradt , részben a járműhiány, részben az 
államok gazdasági elzárkózása és nagymértékben a békeszerződések 
által elrendelt járműfelosztás késedelmes és bonyolult végrehaj tása 
folytán lehetet lenné vált. Egyszóva l : egyaránt megszűntek a nem-
zetközi forgalomnak gazdasági-, jogi- és technikai alapfeltételei. Uj 
szabályozás kísérletei — amint már láttuk — egyes államok közt 
tör téntek ugyan, de a helyzet lényeges javulását nem biztosíthatták. 

Sőt éppen az a körülmény, hogy nem minden forgalmi irány-
ban vétetet t fel a közvetlen vagy szomszédos forgalom, a jogi és 
gazdasági bizonytalanságnak ú jabb forrása. Ezzel egyes útirányok 
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a többieknél e lőnyösebb helyzetbe kerülnek és félő, hogy ez a 
helyzet oda vezet, hogy a forgalom egyes út i rányokhoz hozzászokik, 
azoknak — a többiek rovására — hatalmi túlsúlyt biztosít, amely ellen 
a forga lomnak minden irányon át való felvétele után nehéz lesz küz-
deni. Ez annyival nagyobb ba j volna, mert prejudikálna a majdan 
létesí tendő végleges irányítási és forgalomosztás i megállapodások-
nak, pedig a nemzetközi forgalomban jórészt ezektől függ az elér-
hető gazdasági és pénzügyi eredmény. 

III. 

A Nemzetek Szövetségének tanácsát a békeszerződésbe felvett 
egyességokmány 23. cikkének e) pon t j a arra kötelezi, hogy „meg-
tegye a szükséges intézkedéseket , hogy a közlekedés és az á tmenő 
forgalom szabadságát , valamint az egyenlő elbánást a szövetség 
valamennyi tag jának kereskedelme számára biztosítsa." A vázolt 
nehéz viszonyok közepet te a Szövetség felelősségének súlyát érez-
hette, mer t már 1920 május hó 19-én Rómában t a r to t t ülésében 
elhatározta , hogy bizot tságokat küld ki a forgalmi kérdések tanul-
mányozása céljából. De a szövetség szervezetének nehézkessége 
folytán ugyanazon év december 9-éig — tehát majdnem hét 
hónapig — tar tot t , míg a szövetség tanácsa Genf-ben tar to t t ülésé-
ből folyólag a nemzeteket 1921 március havára tehát további 
három havi késedelemmel Barceloná-ba ér tekezletre hívta össze 
a forgalom és az á tmenet szabadságának tanulmányozása végett . 

1. Az ér tekezletnek közelebbi feladata az volt, hogy — saját 
ügymenetének szabályozása után — a nemzetközi átmeneti- , a hajó-
zási és a vasúti forgalom szabályozására megál lapodásokat létesítsen, 
vagy eset leg kimondja, hogy az egyes államoknak ezeknek az 
ügyeknek sajá t ha táskörükben való rendezését a j án l j a ; továbbá, 
hogy az ilyen munkálatok továbbfe j lesz tése iránt javaslatot tegyen 
és a Nemzetek Szövetségének székhelyén : Genfben állandó tanács-
adó bizot tságot szervezzen, amely a szövetséget közlekedési kér-
désekben támogassa . Az értekezlet elé javaslatokat ter jeszte t tek , 
melyek az ér tekezletnek sa já t — valamint a most említett bizottság-
nak — szervezetére vonatkoztak, továbbá szerződéstervezeteket az 
átmenet i forgalom szabadságáról , — a hajózás nemzetközi szabályo-
zásáról, — 'a tengerpar t ta l nem bíró államok tengeri lobogójáról ,— 
a nemzetközi vasúti forgalom szabályozásáról, — és egy határozati 

- javaslatot a tengeri kikötők viszonyairól. A barcelonai értekezlet 
Hanotaux volt francia miniszter elnöklete alatt 6 hétig tárgyalt . 
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Tárgyalásának hosszadalmasságát nemcsak a rész tvevők nagy száma, 
kik közt Magyarország is képviselve volt és a felszólalások francia 
vagy angol nyelvre való lefordí tásának szüksége, hanem — a köz-
mondásossá vált magyar bizottsági rendszeren is tú lmenő — az az 
eljárás okozta, hogy az egyes javas la tokat először általános vitában, 
teljes ülésben tárgyal ták, azután a te l jes ülés — mint némely eset-
ben az angol alsóház — zárt bizot tsággá alakult, amely most már 
az összes kérdéseket a módosító javasla tokkal együt t részletesen 
letárgyalta ; azokat a kérdéseke t pedig, amelyek iránt azonnal meg-
egyezés nem jött létre, b izot tságoknak osztotta ki, amelyek némelykor 
ismét külön albizot tságokat küldtek ki. Természetes , hogy a javaslatok 
azután fordí to t t irányban, ugyanezen a szövevényes úton kerül tek 
vissza a plénumhoz. Maguknak a tárgyalási szabályoknak a meg-
állapítása is hosszú ideig tar to t t . A tárgyalások e redménye egy 
egyezmény és s ta tu tum az átmenet i forgalom szabadságáról , egy 
egyezmény és s ta tu tum a nemzetközi je lentőségű belső vízi utakról 
az ehhez tar tozó kiegészítő jegyzőkönyvvel együtt , egy deklaráció 
az említett lobogókérdésben, kétféle recommandat ion, vagyis aján-
lás, a nemzetközi vasúti forgalom és a nemzetközi felügyelet alatt 
álló kikötők ügyében. A záróokmány ezenkívül egy csomó kíván-
ságot tartalmaz. Ezek a tanácsadó-bizot tságra — az általános 
konferencia egybehívására —• a hadviselőknek és semlegeseknek a 
háború esetén való á tmenet i forga lmat illető jogaira és kötelezett-
ségeire — vasúti egyezménynek két éven belül való létesítésére, — 
elektromos energiában hiányt szenvedő államoknak ilyen energiával 
való ellátására, — a belső díjszabások egyszerűsí tésére és egy-
önte tűvé tételére, az ér tekezlet szabályzatának módosítására, — a 
barcelonai ha tározatok interpretációjára , — a szervezési szabályzat 
elveinek alkalmazására, — bizonyos szállítmányok elsőbbségére, 
a pos taküldemények á tmenetének szabadságára, — a nemzeti ten-
geri kikötőkre, — korábbi hajózási aktákra, — és a Hollandia által 
jelenleg biztosított könnyí tésekre vonatkoznak. E kívánságok tarka 
mozaikja képet nyú j tha t a jövőben ta r tandó hasonló konferenciák 
programmjáról , de egyúttal azokról a nehézségekről is, amelyeket 
a Nemzetek Szövetségében egyesült és abba még felveendő népek 
tömegének szétágazó — gyakran ellentétes — kívánságai abban a 
tekintetben nyújtanak, hogy a valóban általános érdekű és egyúttal 
megoldható kérdések kiválasztassanak és ezeknek megoldását más 
ügyek tárgyalása feleslegesen ne hátráltassa, vagy meg ne aka-
dályozza. A konferencia általános eredményének felsorolásához tar-
tozik még annak a megállapodásnak a megemlítése, hogy a jogaik-



120 Neumann Károly. 

% 

ban sér te t t felek igényeikkel vagy a 16 tagból álló tanácsadó-
bizottsághoz, vagy a Nemzetek Szövetségének ülése által Genfben 
szervezet t nemzetközi bizot tsághoz fordulhatnak. Megemlítendő 
továbbá az is, hogy a rész tvevő államok nem mindegyikének kép-
viselője írta alá a záró aktát, hogy a megál lapodásokat még a 
szövetség közgyűlése elé kell ter jeszteni , és ha ez hozzájárul , a 
megál lapodások csak akkor lépnek hatályba, — eset leg csak az illető 
államok közt, — ha azokat legalább is öt állam ratifikálta. Talán 
jellemző az egész konferencia e redményére , hogy az ügyeknek 
ilyen szűk körben való szabályozásával is meg kell elégednie ennek 
az ér tekezletnek, amelyen úgyszólván az egész világ rész tvet t ; 
Hiszen azon a következő államok voltak képvise lve : Albánia, Bel-
gium, Bolivia, Brazília, Bulgária, Chile, Kína, Kolumbia, Costa-Rica, 
Cuba, Dánia, Németország, Esztland, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Nagybri tannia (Ujzélanddal és Indiával együtt), Gua-
temala, .Haiti, Honduras , Olaszország, Japán, Let tország, Ausztria, 
Panama, Paraguay , Perzsia, Lengyelország, Portugál , Románia, 
Svédország, Svájc, a Délszláv királyság, Spanyolország, a Cseh-
sz lovák köztársaság, Uruguay, Venezuela és hazánk. Vájjon szűk 
ha tá rok közé szorított , t engerpar t j á tó l megfosztot t , gazdaságilag 
megnyomor í to t t hazánkat ezekhez a különböző kul turá jú és el térő 
gazdasági viszonyokat muta tó országok többségéhez fűzhet ik-e az 
érdekközösségnek és a kölcsönös megértésnek olyan szálai, amelyek 
egyedül teszik lehetővé és szükségessé a nemzetközi megállapodásokat ? 
Vájjon ilyen nemzetközi gazdasági ér tekezle teken a viszonyainkat 
nem ismerő államok ily tömegének részvétele különösen a más 
világrészek államainak beleszólása — nem teszi-e rendkívül nehézzé, 
hogy a tárgyal t kérdések legalább az európai kont inensre nézve 
érdekeinek megfelelőleg r endez tes senek? A feleletet megadja rész-
ben maga az a formális tény, hogy a barcelonai konferencia kény-
telen volt abban a kevés kérdésben is, amely iránt képes volt 
megegyezés re jutni, részben egyezmény létesítésétől eltekinteni és 
a te rvezet t vasúti egyezményt , tar ta lmának csekély volta folytán, 
a jánlás (recommandation) a lakjába öltöztetni. Ez a különös ered-
mény úgy jött létre, hogy már a tárgyalás elején elhatározták, 
hogy a szabad á tmenetre , belhajózásra és a vasúti forgalomra nézve 
tervezet t három egyezménybe csak a formális határozmányokat 
veszik fel, a többit pedig eleintén szabályzatba, később s ta tu tumba 
kívánták elhelyezni. Ennek főoka az volt, hogy fáztak olyan hatá-
rozmányok lekötésétől , amelyek a rész tvevő államok önrendelke-
zési jogát inesszemenőleg érintik és így célszerűbbnek találták, 

I 
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hogy az államoknak bizonyos ál talános elvek figyelembevételét 
ajánlják. Ali ez különösen a vasút i kérdésekre , amelyek anyaga 
annyira összezsugorodot t , hogy még s ta tu tumra sem tellett . 

2. így azután csak az átmeneti forgalomra és a be lha józásra 
vonatkozólag jöt t létre két egymással megegyező egyezmény és 
s tatutum (Convention et statut). Ezeknek lényeges tar talma a követ-
kező : 

A szabályok személyekre, út ipodgyászárúkra, mindenféle vízi, 
szárazföldi és vasúti j á rművekre vonatkoznak, ellenben a posta-
csomagokra nem, mert ezeknek szállítását már 1920 október havában 
a madridi világposta kongresszus szabályozta. Átmenet i forgalomnak 
kell tekinteni a forgalmat , ha az akár közvetlenül , akár útközben 
való átrakás, vagy ideiglenes beraktározás , a szállítás megszakítása 
vagy vasútról ha jóra vagy viszont való á t rakás ú t ján egyik ország-
ból — egy második országon át — egy harmadik országban levő 
helyre vitetik. Az államok köte lesek ezt az átmeneti forgalmat 
minden tekintetben megkönnyíteni és nem szabad belső és átmeneti 
forgalom közt — a személyek ál lampolgársága vagy az árúk szár-
mazása szempontjából -— különböző elbánást alkahnazniok. Az átme-
neti forgalmat csak olyan illetékekkel szabad megterhelni, amelyek 
az átmenetnél fe lmerül t felügyeleti és közigazgatási köl tségeket 
fedezik ; ezeket azonban mindegyik állam maga állapíthatja meg. 
Az átmeneti fuvardí jaknak és az alkalmazásukra vonatkozó szabá-
lyoknak, egyszóval az egész átmeneti díjszabásnak méltányosnak 
(equitable) kell lennie. A tárgyalások alkalmával tisztázták, hogy 
ennek az az értelme, hogy a tarifák kellő arányban álljanak a 
gazdasági viszonyokkal, hogy ez a határozmány nem érinti az 
államok díjszabási felségjogát , sem azt a jogukat, hogy a belső,-
a kiviteli-behozatali és átmeneti forgalomban különböző díjszabá-
sokat alkalmazzanak. Azt is elismerték, hogy. az államvasutak díj-
szabásait, amelyeket a kormányok állapítottak meg, méltányosak-
nak kel! tekinteni. Az á tmenet szabadsága alól rendészeti —- külö-
nösen közegészségügyi okokból — kivételnek lehet helye. Különös 
körülmények közt a belső forgalom megelőzheti az átmeneti for-
galmat. Ha valamely ország életbevágp érdeke megkívánja, a belső, 
— a kiviteli, — és a behozatali forgalmat kivételesen előjog illetheti 
meg, ideiglenesen, a kevésbé fontos átmeneti szállítmányok felett. 
Ezeket az elveket egész te r jedelmükben csak ú j szerződések köté-
sénél kell alkalmazni; a meglevő szerződéseket ellenben, még azok-
nak esetleg előnyösebb határozmányait sem, nem érintik, 

Amint látjuk, ezek az elvek egészben véve megegyeznek a 
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háború előtt a civilizált európai államok által követe t t gyakorlat tal 
és semmi lényeges ú j gondola to t sem tar ta lmaznak. 

3. A vasúti egyezmény eredeti te rvezete hasonló rendelkezé-
seket tar ta lmazot t ; a te rvezetnek ezt a részét azonban nem is tár-
gyalta a konferencia. Ehelyet t a- te rvezetnek csupán már eredetileg 
is részben óhajszerű , „a lehetőség szer int" érvényes í tendő vagy 
„igen k ívána tos" kifejezésekkel megszorí tot t 1—6 cikkével foglal-
kozot t és a kiküldött bizottság javasla tára az egyezmény elejtését 
és 7 ajánlás kifejezését határozta el. Közben nem hiányzottak ugyan 
kísérletek arra, hogy egyes pontok pozitívebb formát öltsenek, de 
ezek is (részben Franciaország képviselőjének ellenzése folytán) 
meghiúsultak. Mi az tehát , amit, mint legfontosabb vasúti teendő-
ket a barcelonai konferencia az ál lamoknak figyelmükbe ajánlot t ? 
Valóban nem sokat és kevés gyakorlat i lag fontos és egyút tal gyor-
san meg is valósítható dolgot. Mindenekelőtt olyan elveknek általá-
nos elfogadását , amelyek a nemzetközi á rúforgalmat megkönnyítik 
és pedig különösen a lehetőleg közvetlen fuvar levél és egységes 
szállítási fel tételek alapján való közvetlen árúszállítást, útközben és 
á t rakás esetén is az árúk tekintetében az egyenlő elbánás alkalma-
zását és a nemzetközi díjszabások- és alkalmazási feltételeiknek 
lehető egyenlősí tését . Az első kérdést Európa nagy részére nézve 
a berni egyezmény már régen megoldotta volt, ahhoz a többi 
európai állam is csatlakozhatik és így az egységes f u v a r j o g és 
közvetlen szállítás az egyenlő elbánással együtt az eddiginél széle-
sebb európai területen alkalmazható, ha azt az illető államok akar-
ják. Ellenben tengeren túli államokkal való forgalomban ezt a kér-
dést már közvetlen szállítás fizikai lehetet lensége és a vasúti és 
tengeri fuvarozási jog alapjainak, az életviszonyoknak különböző-
sége folytán sem lehet gyakorlat i lag megoldani. 

A nemzetközi díjszabások lehető egyönte tűvé tétele csak a 
formális egyönte tűségre vonatkozhatik, mert az anyagi egyenlőség 
egyér te lmű volna azzal, hogy az államok lemondanának minden 
díjszabási politikáról. A formai egyönte tűség is nagy akadályokba 
ütközik, mert az eltérő díjszabási rendszerek is csak eszközei a 
gyakorlat i tar ifapoli t ikának. E téren azonban a háború előtt a 
vasúti kötelékek megte t ték azt, ami lehetséges volt. 

Másodsorban a kocsicsere nélküli személyforgalomnak közvetlen 
jegyek és podgyász-vevények út ján való lehető előmozdítását aján-
lotta a konferencia, amit a berni személyszállítási egyezmény terve-
zete előkészített és a vasutak sajá t tevékenysége abban a körben, 
amelyben az egyáltalán lehetséges, a háború előtt már megoldot t 
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volt. Hasonló volt a műszaki egységre vonatkozó nemzetközi meg-
állapodás alapján a helyzet a harmadik a jánlás tekintetében is, 
amely kívánatosnak jelezte, hogy a vasutak műszaki berendezésé-
nek olyan egységessége, amely a forgalmi eszközök á tmeneté t 
megengedi, előmozdít tassék, anélkül azonban, hogy a vasutak olyan 
berendezést létesí tenének, amely a felépí tményüknek és forgalmi 
eszközeiknek nem felel meg. A következő ajánlás speciális egyez-
mények megkötésé t jelzi k ívánatosnak az általános vasúti egyez-
mény kiegészítése céljából. Ajánlotta továbbá a konferencia, hogy 
a személy- és árúdí jszabások az utas honosságára és az árú szár-
mazására való tekintet nélkül alkalmaztassanak ; ez alól a szabály 
alól ellenben kivételnek lehessen helye, amikor a vasutak és vizi-
utak vegyes ú. n. kombinált köteléki díjszabásairól van szó és nem 
érintené ez a szabály a vasu taknak azt a jogát sem, hogy a forgalmi 
és a versenyviszonyok f igyelembevételével a belső-, kiviteli-, behoza-
tali- és átmeneti fo rga lomban el térő dí jszabásokat alkalmazhassanak. 
Ajánlotta még a konferencia a berni egyezmény 11 cikkében foglalt 
elveknek, a díjszabások nyi lvánosságának és a t i tkos kedvezmények 
tilalmának alkalmazását. Végre — a berni központi vasúti hivatal 
jogkörének ér intése nélkül — azt a jánlot ta a konferencia, hogy 
ahol hasonló hivatalok léteznek vagy ezentúl létesí t tetnének, ezek a 
hivatalok fontos közleményeiket és jelentéseiket a nemzetek taná-
csával cseréljék ki. Az ajánlások kiegészítésére szolgál azután az a 
három, a záróokmányba felvett , már említett óhaj, hogy két év 
múlva konferencia hivassék egybe, amelyre nézve különben nincs 
megmondva, hogy azt ki hívja egybe, továbbá, hogy villamos energia 
á tengedése és a belső dí jszabások egyenlősítése általánosságban 
vagy legalább szomszédállamok közt lehetővé tétessék. 

4. Amint látjuk, a barcelonai konferencia, amely úgyszólván 
világmegállapodások elérésére törekedet t , a nemzetközi vasúti for -
galom szempontjából még a háború előtti ál lapotokat megközelítő 
eredményt sem ért el és még az átmeneti forgalom szabadságára 
vonatkozó ál talánosabb gazdasági jelentőségű megállapodásai is 
egyelőre elméleti é r téküeknek tekinthetők. Mindez természetes, 
mert a vasúti forgalom, amely mindig híven tükrözi vissza az 
általános gazdasági viszonyok képét, organikus fej lődésnek az ered-
ménye. Amint a gazdasági fellendülés volt megteremtője annak 
idején a nemzetközi vasúti forgalom fej lődésének, azonképen csak 
a gazdasági viszonyok javulása állíthatja azt fokozatosan helyre. 
A helyreállítás munkájánál ezeket a természetes fokozatokat kell 
követni. Amint a természetben, úgy itt sincs ugrás. Első lépés 
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az egyes országok közt a forgalom á tmenetének technikai lehető-
ségét biztosítani, a második a forgalom gazdasági lehetőségeit 
megteremteni , csak ezek után lehet szó a nemzetek nagy tömegét 
egyesítő szabályozásról, a mindenkori é rdekközösség határáig. 

IV. 

Éppen ezért kézzelfoghatóbb eredménnyel végződöt t a barce-
lonai tárgyalással egyidőben tar tot t stresa-i tárgyalás, amelyen 14 
állam vasút igazgatásainak sikerült a teherkocsik kölcsönös hasz-
nálata iránt megegyezni . Az eredmény : nemzetközi kocsiköteléknek 
létesítése, amelynek ügyeit az ügyvivő igazgatóság: Svájc és a 
bizot tság intézi. Ennek tagjai Svájcon kívül Franciaország, Német-
ország, Olaszország és Belgium. Szavazat többséggel határoz. Szer-
vezési, reformelőkészí tési kérdésekkel és a reglement-ból előálló 
viták eldöntésével foglalkozik. A reglement-hoz minden vasút 
hozzájárulhat , amely magát annak aláveti és a végreha j tás ra elég 
biztosítékot nyújt . A bizottság munkálatain tanácskozási, de nem 
szavazati joggal, minden legalább 1500 km. hosszú hálózattal bíró 
vasút részt vehet . Az egyezmény a kölcsönös kocsiátmenetet és 
használatot csupán a teherkocsikra vonatkozólag biztosítja. A kocsik 
ki lometrikus te l jes í tménye alapján a kocsit használó idegen vasút 
által bizonyos fu tásbérmentes napokon túl fizetendő — futásbér , 
időbér és késedelmi bírság helyett — egységes 2l/,J-tő\ a használati 
időhöz képest 6 francia f rankig emelkedő napibért rendszeresí t és 
ezáltal az elszámolást egyszerűsíti . Bérmentességet csak abban az 
esetben biztosít, ha a be fu tandó vonal használhatatlan, — ha a 
szomszédvasút vonakodik a kocsit átvenni, ha a kocsijavítás 2 nap-
nál tovább tart , — vagy pótalkatrészt kell szolgáltatni. A fel nem 
található kocsit 18 hónap múlva lehet elveszettnek tekinteni és kell 
kártalanítani. Mindenik vasút az általa használt kocsik kijavításáról 
gondoskodik és megrongálás címen kártérí téssel csak akkor tar to-
zik, ha a kocsi sérü lése oly súlyos, hogy haza kell küldeni. Elveszett 
rakodóeszközökér t , t akarókér t stb. a fél beszerzési ár jár kártér í tés-
képen. 

Az egyezmény 3 év múlva revideálandó. Az idegen kocsik 
használata, amint látjuk, igen drága, az egyezmény maga, amely a 
f. év elsején lépett életbe, csak elvi lehetőségét biztosítja a köl-
csönös kocsiá tmenetnek és felhasználásnak és az ügyvitelben az 
entente-nak van túlsúlya. 

A mult év folyamán a német vasútegyleti kocsiegyezmény 
is módosult . Most már személy- és podgyászkocsikra nem vonat-
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kőzik, hanem csak az á rú fo rga lomra ; ellenben kibővült a valamely 
vasút kocsiparkjába beállí tott — magántu la jdont képező — kocsikra 
vonatkozó határozmányokkal . Az ú j ha tározmányok megtar tot ták, 
sőt tovább fej lesztet ték az egyezménynek azt a két régi elvét, hogy 
az árúkat abban a kocsiban, amelybe eredet i leg berakták, lehetőleg 
messzire lehessen szállítani és hogy " a kirakott idegen kocsikat a 
rendeltetési pálya és a közbenső vasutak, tetsz-ésszerinti úton való 
visszaszállításuk segélyével, a sa já t céljaikra lehetőleg tág körben 
felhasználhassák. Ez utóbbi tekintetben talán kissé messzebb is 
megy a kelleténél az új egyezmény. Viszont igyekezett a kocsik 
jogosulat lan visszatar tását súlyos pénzügyi terhek út ján meggátolni. 
Az idegen kocsikért a tu la jdonosnak fizetendő kártér í tés módját 
lényegesen egyszerűsít i ez a szabályzat, mert ez a kártér í tés most 
már kizárólag a használat időtartamától függ és fokozatosan emel-
kedik, úgy, hogy körülmények között igen tekintélyes összegre 
rúghat . Ez a rendszer hasonló a stresai szabályzatnál alapul vett 
rendszerhez, amelyhez hasonlóan a tu la jdonos most már csak 
súlyos sérülések vagy a kocsik tel jes elrombolása esetén tar that 
kártér í tésre igényt ; más esetekben a használó vasút köteles a 
kocsikat kijavítva visszaadni. A jelek arra látszanak mutatni, hogy 
azok az á l lamik, amelyek régebben is a német egylet kocsi-
szabályzatához alkalmazkodtak anélkül, hogy az egylet tagjai lettek 
volna : az ú j szabályokhoz is alkalmazkodni fognak és talán nem 
túlságos optimizmus az a remény, hogy a kocsiátmenet terén 
lassankint javulás fog beállni. De ehhez a stresai és az egyleti 
szabályzat megalkotása nem elegendő. Ez a kérdés is szorosan 
összefügg a nemzetközi forgalom újrafe lvéte lére irányuló szándék 
komolyságával és annak megvalósításához szükséges egyéb intéz-
kedések egész sorozatával . 

Az abban az irányban tör tén teke t kell tehát a továbbiakban 
ismertetnünk. 

V. 

Miután már a nagykövetek tanácsának 1919 december havá-
ban tar tot t párisi ülése az utódállamok közti forgalmat nehezítő 
akadályok elhárítására Bécsben bizottságot létesített , amelynek műkö-
dése a felosztatlan kocsik használatára vonatkozó, de soha hatályba 
nem lépett tervezet kidolgozásában merült ki, végre Smith amerikai 
ezredesnek, a bécsi jóvátételi bizottság tagjának kezdeményezésére 
a mult év október havában az úgynevezet t hét utódállam, ú. m. 
Magyarország, Ausztria, a Délszláv és Román királyságok, a Cseh-
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szlovák és Lengyel köztársaságok és Olaszország képviselőiből, 
továbbá Nagybri tannia és Franciaország kiküldötteiből alakult bizott-
ság ült össze Portorose-ban. A konferencián az Egyesült-Államok 
a tanácskozásban való részvétel nélkül, szintén képvisel tet ték magu-
kat. A tárgyalás nap i rend je kereskedelempoli t ikai , hírszállítási és 
vasúti kérdéseket ölelt fel. A kitűzött kereskedelempoli t ikai felada-
tok az utódállamok közt kicserélendő legfontosabb szükségleti cikkek: 
mint élelmiszerek, szén, kőolaj , fémek, ércek tekinte tében kötendő 
kompenzációs szerződések lehetőségére , az árútranzi tó rendezésére 
és a monopolrendszer , vagy a kiviteli és behozatali tilalmak okozta 
nehézségek elhárí tására vonatkoztak. A második csoportba tar to-
zott az utódállamok közti posta-, távirda- és te lefonösszeköt te tések 
megkönnyí tése . A vasúti csoport tá rgya vo l t : egyfelől az egyik 
államból a másikba menő árúk és utasok forgalmának gyorsí tása 
és a szomszéd- és közbenső államok közt még fennállot t forgalmi 
zárlatok megszünte tése , másfelől a kocsiforgalomnak, mozdonyok 
és kocsik bérbeadásának és javításának, valamint a tar tánykocsik 
és kocsi bérbeadásával foglalkozó tá rsaságok kocsijai szabad forgal-
mának szabályozása. 

A konferencia e redménye részint forgalomtechnikai természetű , 
de ebben a részében is közgazdasági érdekű, részint egyenesen for-
galompolitikai kérdéseket ölel fel. 

1. A forgalomtechnikai kérdésekre nézve öt egyezmény jött 
létre, amelyeknek közös céljuk a forgalom élénkítése és aka-
dályainak elhárítása, a különféle rendű kocsik á tmenetének és 
használatának biztosítása út ján. Ezeket az akadályokat az a 
körü lmény okozta, hogy a trianoni békeszerződés 301. és a st. 
germaini békeszerződés 318. cikke a magyar-osztrák és a kato-
nai vasúti já róműveknek, azaz mintegy 250.000 teher, 33.000 személy-
szállító kocsinak és 12.000 mozdonynak az utódállamok közti fel-
osztását rendel te el. E célból angol vezetés alatt nemzetközi bizott-
ság rendel te te t t ki. Ennek a bizottságnak feladata igen bonyolult , 
mert nemcsak az 1918 november 3-a előtti leltári állapotot, az 
á tengedet t vasúti hálózat akkori építési és forgalmi viszonyainak 
megfelelő j á rművek számát és típusát, az ennek megfelelő járműve-
ket egyenként is meg kell határozni, azoknak javításáról kell gon-
doskodni és a hozzájuk tar tozó készleteket, leltári és felszerelési 
tá rgyakat is meg kell állapítani, hanem főleg mert a Délszláv állam 
és Olaszország részéről támasztot t jogi igényeket is el kell bírálni. 
A por torosei ér tekezlet ig körülbelül a járművek harmadrésze volt 
felosztva. A támasztot t igények és az egyes államok részéről köve-
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tett az a gyakorlat , hogy igényeik kielégítésének biztosításául a 
hozzájuk jutot t idegen kocsikat, amelyek még nem voltak felosztva, 
mintegy kézizálogképen visszatar tot ták, már a forgalom újrafelvéte-
lére irányuló első kísérletek során odavezetet t , hogy kocsiaikat 
nem engedték az ú j ha tá rokon átmenni. Ez a határon, sokszor arra 
be nem rendezet t ál lomásokon való á t rakást te t te szükségessé és 
így még a be- és kiviteli tilalmak dacára is szállítható csekély for-
galomnak lebonyolítása is rendkívüli nehézségekbe ütközött . 

a) Ezen kívánt segíteni az első por torosei vasúti egyezmény 
azzal, hogy a még felosztatlan j á rműveke t felosztásukig az utód-
államok közösen használandó kocs ipark jának tekintve kimondta, 
hogy azokat a végleges igények sérelme nélkül, olybá kell egyelőre 
venni, mintha annaK az államnak tu la jdonát képeznék, amely e jár-
műveket a maga felségjogának jelével ellátja. Ezt a jelet tehát 
minden állam a bir tokában levő já rműveken alkalmazni köteles. Az 
így megjelöl t j á rművek a stresai és a német vasútegylet i szabályok 
szerint szabadon á tmehetnek , visszaküldendők és a kocsibéreket e 
szabályok szerint kell leszámolni. Az eddig visszatar tot t ilyen járművek 
ügyét egyetér tő leg kell szabályozni, szükség esetén a kocsiforgalmi 
bizottság elnöke a felosztó bizottság elnökével egyetér tőleg dönt . 
A központi hatalmak által zsákmányolt kocsik egyelőre csak az 
illető államok belső forgalmában használhatók, amelynek területén 
vannak. 

b) A második egyezmény kötelezi az államokat, hogy a birto-
kukban levő, magántu la jdont képező kocsikat, ha idegen állampol-
gár a tu la jdonosuk, azoknak visszaadjáK, dí jmentesen szállítván 
azokat vissza. Evégből értesí teni és a hiányok beje lentésére fel kell 
hívni őket. 

c) Ugyanez áll a kocsikölcsönző társaságok kocsiaira is, ameny-
nyiben azokra nézve ú j bérleti szerződések nem köt te t tek. Ezeket 
tehát az állam nem láthat ja el a fe lségjogát bizonyító jellel. Ez a 
harmadik egyezmény tar ta lmának a lényege. 

d) A negyedik egyezmény hasonló szabályokat állapít meg a 
magánvasutak kocsiaira vonatkozólag, az ötödik pedig a sérült 
kocsikkal foglalkozik, azok kijavítását igyekezik biztosítani, kötelez-
vén a vasutakat , hogy a könnyen sérült kocsikat kijavítsák és ebben 
egymást, a kocsirajzok, pótalkatrészek kicserélése és kisegítő sze-
mélyzet á tengedése út ján támogassák ; míg a súlyosan sérült jár-
művek tekintetében a kocsielosztó bizottság fog dönteni. Ezenkívül 
foglalkozik ez az egyezmény még a ^kölcsönös kocsikisegítéssel is. 

Ezek az egyezmények csak a kezdetnek kezdetét jelentik,. 
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a forgalom helyreállí tása terén, mert csak a lehetőségét adják meg 
annak, hogy az a kereken 115.000 járómű, amely csak azon a terü-
leten volt felhasználható, amelyen azok tényleg voltak, most 
már elvileg más te rü le t re is á tmehessen és ott olyannak tekintes-
sék, mintha tényleges bir tokosának valóban tula jdona volna. Ez a 
nemzetközi fo rga lomnak alapfel tételét ad ja meg. Ahhoz, hogy ez a 
forgalom tényleg akadálytalanul lebonyolí tható és gazdaságilag 
hasznosí tható legyen, még igen sok egyéb feltétel tel jesí tése szük-
séges. Mindenekelőtt a megál lapodásoknak tel jesen lojális végrehaj -
tása. Sokszor — a nagy kocsibérek mellett is — repesszáliák gya-
korlása, vagy politikai célzattal a kocsik visszatai tása nincs kizárva. 
A gyakori sztrájkmozgalmak, szénhiány és más körülmények okozta 
forgalmi szünetelések egyes szomszédainknál, másoknál a mozdony-
hiány, a javí tóműhelyek elégtelensége és az ott alkalmazott munka-
rend és bér rendszer következ tében fe lszaporodot t javítási hátralék 
kérdésessé teszik, vá j jon ezek a megállapodások, amelyeket főleg 
az osztrák közvélemény nagy dicshimnuszokkal kísért, — a megálla-
podásokhoz fűzöt t várakozásoknak egészen meg fognak-e felelni? 
y 

Es még ha e téren nem is érné csalódás a szerződő feleket , ha a 
kocsiátmenet és forgalom szabadsága tényleg tel jes mér tékben meg-
valósítható volna is, a gazdasági haszon csak megfelelő díjszabási 
és fuvarozási jogi intézkedések megtételével , megfelelő személy- és 
árúszállító vonatok berendezésével , az útlevél-, vám- és pénzügyi 
el lenőrzés egyszerűsí tésével , mindenekelőt t pedig a forgalom gaz-
dasági alapjának megteremtéséve l , a kivitel, behozatal és á tmenet 
szabadságának helyreállításával, a valutaviszonyok megjavításával 
és a termelés fokozásával é rhe tő el. Legyen mit szállítani, ezt lehes-
sen azután könnyen, -gyorsan és — ha nem is olcsón de leg-
alább akként szállítani, hogy a köl tségek a várható termelési és 
üzleti hasznot fel ne emésszék. Ezek természetesen nagyrészben 
olyan feladatok, melyeket semmiféle vasúti egyezmények segélyével 
sem lehet megoldani, mert a tapasztalható nehézségek nagyrészt 
nem vasúti téren keletkeztek és az itt érezhető hatások csupán 
másodlagos következmények. A behozatali és kiviteli nehézségek-
első sorban a gazdálkodás megkötö t t ségének és a kényszergazdál-
kodás meg nem szünte te t t részleteinek következményei , a termelés 
és fogyasztás csökkenéséből , a háború tőkefogyasztásából , az ebből 
folyó tőkehiányból és pénzelér téktelenedésből , a különböző terme-
lési ágakban használt tőkék egyenlőtlen és súlyos megadóztatásá-
ból, különösen a forgó tőkére nehezedő súlyos terhekből erednek. 
A vasúti forgalom megdrágulásának oka pedig az a roppant kiadás, 
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amely a vasutat mint munkaadó t és fogyasz tó t sú j t ja . A vasút a 
legnagyobb fogyasztó és a legnagyobb munkaadó, aki tel jesí tmé-
nyét a kon junktúra csökkenésével nem kor lá tozhat ja azon a mini-
mumon alul, amely berendezéseivel adva van. A vasuta t súj t ja a 
munkatel jesí tmény csökkenése és a megélhetés megdrágulása okozta 
személyzeti kiadások óriási megnövekedése világszerte. Ezt, és 
fogyasztási cikkeinek áremelkedését díjemeléssel nem ellensúlyoz-
hatja, mert könnyű reá visszahárítani a díjemelések hatását és máris 
észlelhetők egyes államokban a tisztán díjemelés okozta forgalom-
csökkenés jelei. Angliában látjuk, hogy az automobilforgalom a vas-
úttal, az ottani rövid távolságok mellett már az árúszállítás terén 
is sikerrel versenyezni kezd, úgy hogy olyan törekvésekről hallunk, 
amelyek szerint a vasút társaságok a versenytársaktól az automobil-
forgalom monopóliumának megszerzése út ján igyekeznek megszaba-
dulni. Ahol a ha jóverseny lehetséges, az mindenüt t tér t hódít és 
sokhelyütt kezdik a felemelt dí jszabásokat leszállítani, az alkalma-
zottak számát csökkenteni, a nyolcórai munkaidő túlzásait az effek-
tív munkaidő njeghatározása és a munkára való előkészületnek a 
nyolc órába való be nem számítása ú t ján enyhíteni. Messze vezetne, 
ha a vasutak belső életében tapasztalható mindezekkel és egyéb 
törekvésekkel ezúttal részletesebben foglalkoznánk és csupán álta-
lánosságban kívántunk utalni arra, hogy a kocsiforgalom általános 
rendezése — bármennyire üdvös eredmény is magában véve — 
nem jogosít fel vérmes remények táplálására a nemzetközi forga-
lom terén. 

2. Érezte ezt maga a por torose i konferencia is, midőn for-
galompolitikai kérdések megoldására is tö rekede t t és igyekezett 
legalább olyan pozitív vasútgazdasági kérdéseke t is szabályozni, 
amelyek az egyes államok belső gazdálkodásától, szociális és pénz-
ügyi politikájától függet lenül , vasúti té ren rendezhetőknek lát-
szottak. 

Az ér tekezleten tárgyal t ez az anyag hat kérdéscsopor to t ölelt 
fel. Magyarország ebben a tárgyalásban, sajnos, kezdeményezőleg 
nem igen lépett fel, amennyiben az eredeti javaslatok, amelyek 
tárgyalásra kerültek, osztrák és olasz eredetűek voltak. Legyen 
szabad itt megemlí tenünk, hogy nem helyeselhetjük azt az eljárást, 
hogy a magyar vasutak érdekeit nemzetközi vasútügyi tárgyalások 
alkalmával a szakszempontok képviseletére nem hivatott külügy-
minisztérium képviseli vagy kizárólag, vagy legalább is az játssza 
a vezérszerepet , míg más államok képviseletében a vasúti szak-
minisztérium és az államvasutak kitűnőségei jelennek meg, pedig 

2 
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saját hasonló hivatalaink is küldhetnének az ilyen tárgyalásokra 
oly vezetőférf iakat , akiknek szaktudása a külföldieké mellett semmi-
esetre sem szorulna háti érbe, míg külügyi képviselőnk, ha még oly 
r á t e rme t t egyént választunk is ki, nem bírhat a vasúti kérdések 
szövevényes tömkelegében olyan át tekintéssel , mint az állandóan a 
hazai vasú tügy vezetésével foglalkozók, akik a külforgalomra vonat-
kozó vasúti -— gyakran tárgyalás közben — váratlanul felmerülő kér-
déseket , folyton változó belső vasúti szükségleteink ismerete alapján, 
gyakorla t isabban és gyakran sokkal több oldalról képesek elbírálni, 
mint azok, akik a vasútügynek csak nemzetközi vonatkozásaival fog-
lalkoznak hivatásszerűen. 

a) Visszatérve a por torose i ér tekezlet tá rgysoroza tához , az 
első forgalompoli t ikai tárgy az utasok, podgyászuk és az árúk 
forga lmának megkönnyí tésé t célzó egyezmény létrehozatala volt, 
amely ezeket a kérdéseket csak ideiglenesen, azok általános európai 
szabályozásának megtör tén té ig és anélkül kívánja rendezni, hogy a 
későbbi általános szabályozásnak prejudikálna. Ez az egyezmény 
mint kere t létre is jött , még pedig akként, hogy az két állam közt 
hatályba is léphet, mihelyest ezt a két állam jóváhagy ja ; legalább 
egy évre érvényes és hat hónappal előzetesen fe lmondható. Lénye-
ges tar talma a köve tkező : Az államok kötelezik magukat a közép-
európai személy- és á rúforga lmat akadályozó nehézségek elhárítá-
sára, a még meg nem nyitott határál lomások megnyitására, nyitva-
tar tására , a határszolgálatnak közös határál lomásokon olyképen 
való lebonyolí tására, hogy azokon az idegen vasút igazgatás kép-
viselve legyen, a közös használat méltányos szabályozására, a feladott 
podgyásznak a rendel tetési állomáson — az útközben vizsgálandó 
podgyásznak a kocsiban — és az árúknak nem a határon, hanem a 
belföldi vámhivataloknál való vámkezelésére . Kötelezi továbbá az 
államokat, hogy amennyiben egyik államban forgalmi korlátozások 
állanak be, az államok egymást a be-, ki- és átvitel fennta r tha tása 
érdekében olyformán kisegítsék, hogy a forgalmi korlátozás az 
idegen forgalmat ne súj tsa nagyobb mér tékben, mint a belföldit. 
Kötelesek az államok a távolsági á rúforgalom lebonyolí tására szük-
séges vonatok járatása, valamint a legfontosabb megélhetési cikkek 
(élelmiszerek, élők, tüzelő- és világító-anyagok) zárt vonatforgalmá-
nak szabályozása iránt megegyezni . Az eddig felsorolt megállapo-
dásokra és az azokkal kapcsolatos, a vámkezelésre vonatkozó 
függelékre nézve, — amely az árúszállító vonatok bármikori határ-
átlépését, az á tmenő árúknak vámkezelés alóli mentességét , a vám-
zár kölcsönös elismerését, kirakások mellőzését, romlandó gyors-
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árúknak podgyász módjára való vámkezelését stb. biztosítja, - Románia 
kijelentette, hogy azokhoz csak akkor fog hozzájárulhatni , ha ezek 
a szabályok nemcsak a szomszédál lamok közt, hanem egész Euró-
pában érvényre emelkednek. Ezzel a megál lapodások kétségtelenül 
sokat veszítet tek gazdasági je lentőségükből . Az első egyezménybe 
foglalt há t ra levő megállapodások, amelyektől Románia sem tagadta 
meg hozzájárulását , ezek : Biztosítani kell a személy- és teher-
vonatok kifogástalan csatlakozását a vasútvállalatok kölcsönös 
támogatása alapján és az á tmenő nemzetközi személyvonatok és 
közvetlen kocsik jára tását . A berni nemzetközi egyezményt alkal-
mazni kell. Megszorítások csak az elkerülhetet len időre és okvetlen 
szükségesség esetén alkalmazhatók és lehetőleg ne érintsék a 
felelősség kérdését . Ehelyüt t legyen szabad megjegyeznünk, hogy 
ez a megállapodás maga is beleütközik a berni egyezménybe, 
amelynek 4. cikke szerint az ilyen el térések semmisek. Az ú j egyez-
mény kimondja továbbá a közvetlen díjszabások mielőbbi helyre-
állítását és kötelezi az államokat, hogy addig is, míg ez megtör tén-
hetik, a személyforgalomra és a legszükségesebb árúforga lomra 
nézve olyan dí jszabásokról gondoskodjanak , amelynek alapján a 
költségeket megbízható módon ki lehet számítani . Ezzel kapcsolat-
ban meg van állapítva, hogy az idegen valutában megállapított 
szállítási díjakat belföldi pénznemben, a fuvardí ja t beszedő vasút 
által megállapított árfolyamon átszámítva, lehet megfizetni. Ezeket 
az árfolyamokat azonban úgy kell megállapítani, hogy ezáltal egyik 
útirány se kerül jön a másikkal szemben hát rányosabb vagy elő-
nyösebb helyzetbe. Végre szabályozza az egyezmény — legalább 
elvileg - a szállítási díjak kölcsönös leszámolását és az egyez-
ményből származó vitás kérdéseknek választott bírósági elintézését. 

Amint lát juk, ez az egyezmény is csupán az elméleti lehető-
séget ad ja meg annak, hogy a háború előtti állapotok két szom-
széd állam forgalmában, ha nem is ú jból elérhetők, de legalább 
megközelíthetők legyenek. A gyakorlati siker első feltétele az, hogy 
akadjon több olyan állampár az utódállamok közt, amely az 
egyezményt jóváhagyja és kölcsönös forgalmában érvényesíti. 
Ez elsősorban a jóakarat kérdése, de másodsorban anyagi kérdés 
is, mert például a békeszerződés által szétszakított saját vasúti 
hálózatunkon annyi ú j .határál lomás keletkezet t , hogy ezeknek a 
határforgalomra való megnyitása és berendezése óriási költséget 
okozna. Ily megnyitással kapcsolatban ú j forgalomosztási és irányí-
tási megállapodások válnak szükségessé, amelyek viszont megálla-
podott tarifális viszonyokat fel tételeznek, aminők a mai folytonos 
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árfolyamhullámzások mellett alig lehetségesek, anélkül, hogy az 
ilyen bizonytalan alapon kö tö t t megál lapodások az egyes részes 
vasutak bevételei t kockára ne tegyék. Bizonyos fokig ugyanez áll 

/ 

a forgalmi kor lá tozások esetén követe l t kisegí tésre nézve , is. Es a 
forgalomosztási és irányítási megállapodások két állam közt éssze-
rűen alig is jöhetnek létre, mert ha például Magyarország Ausztriá-
val ilyen megállapodást létesítene is, a Cseh-Szlovák köztársasággal 
ellenben nem, ez utóbbi ezeket a megál lapodásokat tel jesen fel forgat-
hatná éppen a legfontosabb főforgalmi i rányokra nézve. Két bará tságos 
állam (példáu] kis-ententebeli államok) megegyezése vasutaik ha-
talmi helyzetének egye tér tő érvényesí tésével , a többieknek érdekei t 
teljesen há t t é rbe szor í that ja . Mindez é r the tővé teszi Románia tar-
tózkodó viselkedését , kell, hogy bennünke t is óvatosságra intsen 
és az egyezménynek némely rendelkezését kissé a „filius ante pa t rem" 

/ 

színében tüntet i fel. Es még ha mindezeket a nehézségeket sikerül 
is megoldani, még akkor is nagyon távol maradunk a békebel i 
állapotoktól. Mit é rünk a berni egyezménnyel , ha ennek egységes-
ségét számos el térés á t lyukasz t j a? A legnagyobb b a j azonban a 
díjszabási helyzet tel jes bizonytalansága. 

b) Ennek maga az ér tekezle t is tudatában volt, amikor egy 
második kérdéscsoport tal , a dí jszabások formai egységének biztosí-
tásával is foglalkozott . Egységes díjszabási schema, egységes áruosztá-
lyozás, egységes általános díjszabási határozmányak létesí tére körül 
forgot t a kérdés, aminőket a monarchia vasutaira nézve azelőtt a 
közös díjszabási I. rész tartalmazott . Ennek a létesítése, fenntar tása 
és továbbképzése már a békében is csak folytonos kompromisszumok 
út ján volt leketséges, mert folyton össze kellett egyeztetni a sok-
szor ellentétes gazdasági érdekeket . Ez most te l jesen önálló gazda-
sági életet folytató államok közt még sokkal nehezebb, mint a régi 
egységes vámterüle t idejében volt. Növeli a nehézségeket az, hogy 
az utódállamok közt szerepel Olaszország és Lengyelországnak volt 
orosz része is, amelyeken a miénktől tel jesen el térő tar i farendszer 
volt érvényben és ha például Olaszország igyekezik a maga érték-
tarifáját a kocsikihasználás elvének f igyelembevételével átdolgozni, 
milyen messze van még mindig az ő sok szeriest tar talmazó áruosz-
tályozásával, a mi kevés árúosztályra alapított vegyes rendszerünk-
től. Hogy milyen nehéz itt az áthidalás, azt megmutat ta annakide-
jén a tapasztalat , amikor a Déli vasutat csak a legnagyobb hatalmi 
eszközökkel és csak nagyon hosszú idő után lehetet t rábírni arra, 
hogy az olaszhoz hasonló rendszerét elejtve, a volt monarchia 
többi vasutai által régen elfogadott rendszerhez hozzájárul jon. 
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Nem csoda tehát, ha a por torose i konferencia e r e s z b e n nem 
jutott megegyezésre és azzal az ürüggyel , hogy az utódál lamok 
nem helyezkedhetnek ellentétbe a többi európai államok tar i farend-
szerével, egy voeu-nek nevezet t pium desiderium kimondására 
szorítkozott , az egységes árúosztályozás, schema és díjszabási hatá-
rozmányokat illetőleg és ezeknek előkészí tésére egy Ausztriá-
ból, Olaszországból és Romániából álló tanulmányi bizot tságot kül-
dött ki, amelynek feladata, hogy tanulmányának e redményé t a 
berni központi vasúti hivatallal azzal a kéréssel közölje, hogy a 
berni egyezményben részes ál lamokat — tehá t ezúttal sem vala-
mennyi európai államot — a javaslatok megvi ta tására hívja meg. 
Ezzel a kérdést ad Calendas Graecas e lcdázot tnak tek in the t jük . 

c) Ez a gyakorlati balsiker nem ijesztet te el a por torose i kon-
ferenciát attól, hogy még nehezebben megvalósí tható kérdésekkel 
foglalkozzék. Ilyennek je lezhet jük azt a voeu- t , hogy a nemzetközi 
díjszabások egységes valutában állí t tassanak fel, amely az aranypari-
tást lehetőleg megközel í t i ; ameddig pedig ilyent nem találnak, a 
nemzetközi díszabások legfel jebb két valutában állí t tassanak fel. Ezt 
a kérdést , amely mélyen belevág az egyes államok pénzügyi poli-
t ikájába, szintén az említett b izot tságnak kell tanulmányoznia. 

d) Amikor még a tar i farendszer és az arúosztályozás kérdé-
seiben, a tarifaalakiságok tekinte tében sem sikerült megegyezni, ele-
jétől fogva kilátástalan volt annak a negyedik kérdésnek a felve-
tése, hogy az utódállamok egymásnak dí jszabási téren az egyenlő 
elbánást és a legnagyobb kedvezményt biztosítsák. Az egyenlő elbá-
nást Románia elutasította, a délszláv kiküldöttek pedig megfelelő 
utasí tás híjján nem fogadták el. Ez az egész megegyezés tehát , 
meghiusult , aminek talán egyik oka. az, hogy a trianoni békeszer-
ződés 295. cikke és a többi békeszerződések ennek megfelelő ren-
delkezései az ententehoz tar tozó államok részére „a terü le tükről 
származó és a legyőzött ál lamokba rendel t , úgyszintén azokon át-
menő árukra nézve általában és az ezekből az államokból az entente-
államokba érkező azokra az árúkra , amelyekre nézve valamelyik 
entente állam azt speciálisan kívánja (beleér tve az összes vissza-
térí téseket és dí jmérsékléseket is)" biztosít ja, még pedig egyolda-
lúan és viszonosság nélkül azt a legkedvezőbb elbánást, amely a 

' l egyőzöt t államok vonalainak bármelyikén „akár a belforgalomban, 
akár a kivitelben, behozatalban vagy átvitelben ugyanolyan nemű 
árúkra, azonos szállítási fel tételek mellett, különös tekintet te l a 
megtet t út hosszára, alkalmazást nyer" . Ha / tehát a szóban levő 
javaslat e l fogadtatot t volna, a győzők sorába tar tozó utódállamok 
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a pari tásnak és a legnagyobb kedvezménynek az említett kere tben 
részükre biztosított egyoldalú élvezetéről lemondtak volna és kény-
telenek lettek volna a viszonosságot a legyőzött államok részére 
megadni. ,Ez az egyoldalú jog azonban olyan erős fegyver gazda-
sági téren, amelyről a jogosul tak csupán megfelelő ellenérték fejé-
ben fognának lemondani, amelyet vasúti téren aligha, legfeljebb 
talán kereskedelempolit ikai téren lehet r észükre nyújtani . 

e) Az ötödik gazdasági kérdés, amellyel az ér tekezlet foglalok-
zott, olyan egyezménynek létesítése volt, amely az utódállamok 
vasutainak tüzelő-, kenő- és világító anyagokkal , Magyarországnak 
talpfával való ellátását és azoknak gazdaságos módon való szállí-
tását biztosítaná, amivel szemben Románia más vasúti szükségleti 
cikkek és elektromos energia szállítását is szóvá te t te . Az e redmény 
mindössze az az óhaj, hogy tanulmányi bizottságot hívjanak össze, 
amelynek az volna feladata, hogy megállapítsa a szóba jövő vas-
utaknak tényleges szükségletét , (különösen tüzelő-, kenő-, világító 
anyagokban, talpfákban, a járműjaví tás segédeszközeiben és a vonó-
erő szolgáltatására nézve), és ezeknek beszerzési forrásait , a felesleges 
szállítások elkerülésének — az érdekeltek kereskedelmi és gazdasági 
érdekeinek figyelembevételével és a kereskedelem szabadságának a 
fenntartásával. Ha legalább három állam elvi hozzájárulását Olasz-
országgal közölné, Olaszország a Cseh-Szlovák köztársaságot az emlí-
tet t bizottság összehívására kérné fel. Ezzel az eredeti javaslat , 
amely a trianoni szerződés 207. és a többi békeszerződés hasonló 
cikke szerint a szén, élelmiszerek és nyersanyagok szállítása iránt kö-
tendő szerződésekre vonatkozó rendelkezéseiknek gyakorlat i tovább-
fej lesztését célozta, főleg a forgalmi eszközökben és vontató ener-
giában megszorult Románia beavatkozása folytán, olyan tág kere-
tet kapott, amely mindenesetre megnehezít i a kérdés megoldását . 
A határozatnak a kereskedelem szabadságára, a kereskedelmi és 
gazdasági érdekek f igyelembevételére vonatkozó része úgyszólván 
kizárja azt, hogy ezeket a gyakorlat i vasúti é rdekeket másképen, 
mint általános kereskedelempolit ikai szerződések kere tében biztosí-
tani lehessen. Ezeknek pedig jelenleg sok és nagy az akadályuk, 
hogy csak egypár tényezőt említsünk, ilyenek például a békeszer-
ződéseknek cselekvési szabadságunkat korlátozó rendelkezései a 
kereskedelem szabadságának belső megkötése, a termelés meg nem 
felelő volta, az államnak a kiviteli nyereségben való részesedése 
és a vámtételek hatásának a valutaingadozások okozta bizony-
talansága. 

Ez a tárgyalás is megmuta t ja , hogy a megegyezést nemcsak a 
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kategorikus nem kimondásával, de ennél sokkal simábban és diplo-
matikusabban, a léggömbnek olyan méretekig való fe l fuvásával is 
el lehet érni, amely a gömb falainak ellenállását meghaladja . 

f ) A por torose i konferencia azonban optimizmussal volt telítve 
és így kívánságképen elfogadta azt a Románia által e lő ter jesz te t t 
javaslatot is, hogy Európa vasúti és hajózási vállalatai egyesüle te t 
alkossanak kölcsönös érdekeik előbbrevitele céljából. El tekintve 
attól, hogy ilyen javaslat a konferencián, amelyen Európa nagy-
része képviselve sem volt, megoldhatat lan volt, ez a javaslat az 
egyesület céljának ki tűzésében az olyan kérdéseknek egész töme-
gét érintette, amelyet külön-külön sem sikerült még béke idején 
sem egységesen egész Európára nézve megoldani. 

Utópisztikus volt e kérdésnek a fe lve tése különösen most, 
amikor Középeurópában az egységesség a Cseh-Szlovák államnak 
és Romániának a német vasútegyletből való kilépése folytán lénye-
gesen szűkebb terüle t re szorult, amikor a berni személyszállítási 
egyezmény is már régóta vár megvalósí tásra, mikor a berni árú-
fuvarozási egyezmény is át van törve, amikor az 1885-ben francia-
belga részről kezdeményezet t nemzetközi vasúti kongresszusok, az 
„Association internationale des chemins de fe r" szervei gyakorlat i 
eredményt alig értek el, 1910 óta pedig egészen szüneteltek, amikor 
a legyőzött államok vagyoni részesedése révén ennek az egyesület-
nek Belgiumban fekvő vagyona sequest rá l ta to t t 1918-ban, az egye-
sület maga feloszlott és ú j egyesület alakult, amelynek tagjai sorában 
megtaláljuk Kínát és Szt. Domingót, de hiában keressük a központi 
hatalmakat és végre midőn a barcelonai konferencia is gyakor-
lati eredmény nélkül mult el. Ilyen nagy egyesület tudomá-
nyos célokat szolgálhat, de gyakorlat i e redményeket csak érdek-
közösség által összefűzöt t vasutak és államok egyezményei biztosít-
hatnak. Ilyen é rdekközösségeket egyes konkré t kérdések terén lehet 
csupán megtalálni, nem pedig a mai-érdekellentétek korában, ebben 
az egész világot, vagy akár csak Európát felölelő körben, amelyben 
akkor sem lehetet t sikert elérni, amikor az ellentétek kisebbek voltak. 

3. Világosan igazolja ezt a por torosei konferencia is. Változatos 
tárgyalási anyagából csak a kocsiforgalomra és á tmenet re vonat-
kozó megállapodás az, amely gyakorlati e redménynek tekinthető, 
mert egyfelől a stresa-i és német vasúti egyleti szabályok alkalma-
zását biztosítja és mert másfelől a Bécsben mult év végén ta r to t t érte-
kezlet megállapodott a még felosztatlan kocsiparknak használatára 
vonatkozó részletekre is. Ellenben nemcsak a díjszabási és a közle-
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kedést érintő kereskedelempolit ikai tárgyalások anyaga terén nincs 
gyakorlat i eredmény, de még a lé t re jö t t első forgalompolit ikai egyez-
ménynek a végrehajtása sincs biztosítva, jóllehet tu la jdonképen ennek 
alapjai részben már a békeszerződésekben (így például a trianoni 
szerződés 297. cikkében is) le vannak fekte tve . Egyelőre irott malaszt 
marad annak a tárgyalásnak az e redménye is, amely a folyó év első 
hónapjában Grazban az útlevélügyi könnyítések tárgyában folyt. 
Nevezetesen azt a korábbi párisi ér tekezlet alkalmával kilátásba 
vett javaslatot , hogy egyönte tűen két évre szóló útlevelek állíttas-
sanak ki, azok egy évre szóló lát tamozással legyenek ellátva és 
hogy a beutazási-, átutazási- és lát tamozási illeték egységes legyen, 
Lengyelország képviselője elutasította, míg a Délszláv államok kikül-
dötte egyáltalán nem foglalt állást és így kérdéses, hogy a magyar, 
osztrák, olasz és csehszlovák kiküldöttek közt tapasztal t egyetér tés 
mennyiben lesz képes a nemzetközi személyforgalomnak egyik leg-
nagyobb akadályát — még az utódállamok kere tében is — elhá-
rítani ? 

VI. 

Ezekben beszámoltunk a nemzetközi vasúti forgalom előmoz-
dítása iránt folytatot t tanácskozásokról . Kevés biztató jelenséget 
tapasztal tunk. Vájjon elijesszen-e ez a kedvezőt len tapasztalat ben-
nünket a további kísér le tektől? Korán t sem! Ámde okul junk a tapasz-
talatokon ! Mindenek előtt szorítsuk szűkebb té r re igyekezetünket 
és a jövőben já r junk el rendszeresebben. Kezdjük azon, hogy a 
belső gazdasági életünk iránt megrendül t bizalmat helyreállítsuk. 
Vessünk véget a gazdasági elzárkózási polit ikának. Konszolidáljuk 
továbbmenőleg sajá t vasútainkat, tovább haladva ezen a téren fogad-
junk el minden felénk nyúj to t t kezet, amely ú j gazdasági kötelékek 
fűzésére, vagy a felbomlott régi kötelékek helyreáll í tására komo-
lyan törekszik. Vasúti téren se vár junk mindent államszerződések-
től, hanem arra tö reked jünk első sorban, hogy a diplomácia helyett, 
közvetlenül a gazdasági érdekeltek léphessenek a külföldiekkel 
érintkezésbe, első sorban vasútaink és vasúti szakhatóságaink a 
szomszédos vasutakkal és szakhatóságokkal, nem tág keretekben, 
hanem egyes speciális kérdések elintézése érdekében. Úgy mint annak 
idej én tör tént , a szomszédok megegyezése távolabbi és távolabbi 
szomszédokat fog egységes érdekkörökbe belevonni és így fokoza-
tosan helyreállhat a nemzetközi forgalom, bár lassan, de biztosan. 

Ott pedig, ahol már meglevő, szervezet t é rdekcsopor tokban 
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részt vesznek vasútaink, ezeket használ juk fel a fe j lődésre . Ilyenek 
például a berni egyezmény és a német vasútegylet . Az elsőnek 
kere tében sürgessük és támogassuk mindenekelőt t a jogrend helyre-
állítását. Tar tózkodjunk, még ha ez köl tséges is, az egyezménnyel 
ellentétben álló stipulációktól. Inkább igyekezzünk előmozdítani azt 
a más ál lamokban is tapasztalható törekvést , hogy a berni egyez-
ménynek a megvál tozot t viszonyok közt súlyos t e rhe t képező ren-
delkezései egységesen módosí t tassanak. így például valószínűnek 
látszik, hogy egyetér tő leg sikerülhet az egyezményszerü szállítási 
határidők meghosszabbí tása. A második lépést a kész személy- és 
podgyász-szállítási egyezménynek mindenki által óhajtot t ratifiká-
ciój i képezné és itt aligha valószínű, hogy Németország még most 
is ragaszkodnék a nyelvi kérdésben annakidején elfoglalt merev 
álláspontjához, amely talán főoka volt annak, hogy ez a kész ter-
vezet a háború előtt nem vált valóra. Amint a német szakiroda-
lomból látsj ik, a német vasú tegyle t vezető körei most már nem 
ragaszkodnak az egylet német címének és jel legének szigorú meg-
óvásához, haj landók az egyesületet , amelynek a vasútügy oly sokat 
köszönhet, az alapszabályok megvál toztatásával ú j a lapokra fektetni . 
Ha az egyesület ily i rányban halad, elveszett tagjai t is visszaszerez-
heti, sőt ú j tagokkal is bővülhet . Alkalmas lesz akkor arra is, hogy 
működését a vasúti élet más tereire is k i ter jessze és például a 
nemzetközi fo rga jom díjszabási kérdéseivel is — természetesen 
tagjaira szorítkozva — bővebben foglalkozzék. Maradjunk meg tehát 
hűségesen az egyesület mellett, sőt igyekezzünk annak életében az 
eddiginél élénkebben részt venni. Azonban más, eset leg kialakul-
ható egyesülések elől se zárkózzunk el eleve. Egyszóval a vasutak 
ne kövessenek politikai, hanem gazdasági célokat. A gazdasági 
egymásrauta l tságot kell kihasználni vasutak és vasutak, valamint 
vasúti és hajózási vállalatok közt egyaránt . De a gazdasági célok 
közül is csak azok felé tö rekedjék a vasút , amelyek a szállítási 
üzlettel összefüggnek. E részben ma a helyzete könnyebb, mint 
régen volt, mert önálló vámterüle t mellett a vasútnak már nem 
kell vámpolitikai kiegészítő eszköznek lennie, hanem csak arra kell 
ügyelnie, hogy tarifapoli t ikája — amennyiben ilyenről megkötöt t -
ségünk, vonalaink megrövidülése oktalan elvágása és szállítási díjak 
kényszerű magassága mellett egyáltalán szó lehet — az ország 
általános gazdasági polit ikájával párhuzamos irányban haladjon. 
A vasút a belső és a nemzetközi forgalomban egyaránt sohasem 
öncél, hanem eszköz. A múltban a távolságok leküzdésének és a 
nemzetek kölcsönös közelebbrehozásának hatályos eszköze volt. 
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Nem lehet más feladata a jövőben sem, bár hatalmi eszközeinek 
csökkenése azt a benyomást teszi, mintha a leküzdendő távolságok 
megnőttek volna. A feladat nehezebbé vált, de azt lassanként meg 
kell oldani és következetes , céltudatos, lépésről- lépésre haladó, 
bölcs mérséklettel és erős idegekkel meg is lehet oldani. Audaces 
for tuna iuvat! 

Neumann Károly. 



Magyarország külkereskedelmi mérlege 
192î-ben.* 

E napokban jelent meg a Statisztikai Havi Közlemények 1921. 
évi október—december i füzete , melyben Magyarország 1921. évi 
külkereskedelmi forgalmára vonatkozólag a mennyiségi adatok közöl-
tetnek. A közlemény részletesen tá jékozta t arról, hogy hazánknak 
1921. évi külkereskedelmi forgalma miként alakult az egyes árú-
nemekből és hogy az egyes árúkat mely országokból szereztük be, 
illetőleg mely országokba vittük ki. Az ország mai súlyos gazda-
sági helyzetében azonban majdnem nélkülözhetetlen ismerni külfor-
galmunknak ér tékadatai t is, hogy ezen adatokból megállapíthassuk 
az ország külkereskedelmi mérlegét . Az integer Magyarország gaz-
dasági életében is rendkívül fontos volt, hogy kereskedelmi mér-
lege aktiv legyen, vagyis, hogy a kivitt árúk ér téke meghaladja a 
behozot t árúk értékét, mert mint tőkeszegény ország, mely külföldi 
kölcsönökre volt utalva, az amerikai kivándorlók által hazaküldöt t 
és visszavándorlók által magukkal hozott pénzösszegeken kívül 
kereskedelmi mérlegének aktivitásával tudta törleszteni tar tozásai-
nak részleteit és kamatait . A megmaradó Magyarországnak, mely a 
szétdarabolás folytán gazdasági erőinek nagy részétől megfoszta-
tot t s mely termelésében a vi lágháború, a forradalmak és a román 
megszállás következtében megrendí t te te t t , jelenleg csak passziv 
kereskedelmi mérlege lehet. E gazdasági terület ugyanis e lsőrendű 
életszükségleti cikkeknél még jobban a külföldre van utalva, mint 
az integer Magyarország, viszont egyes gazdasági erőforrásai tól 
megfosztva néhány termékből kivitele egyáltalában nem lehet, 
más termékeinél pedig a termelés csökkenése folytán expor t ja jóval 
redukálódot t . Bármennyire biztosak lehetünk külkereskedelmi mér-
legünk passzivitásában, mégis rendkívül fontos ismerni azt, hogy 
kereskedelmi árúcserénkben mily összeggel fizetünk többet a kül-
földnek, mint amennyit a külföldtől kapunk. Az ér tékadatok isme-
retének fontossága késztetet t arra, hogy addig is, mig a külkeres-
kedelmi ér tékadatok megállapítására hivatot t szerv, az é r tékmeg-
állapító bizottság működését megkezdheti , a rendelkezésre álló ada-

* A Magyar Közgazdasági Társaság 1922 április 27-i közgyűlésén tartott 
előadás. 
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tok alapján számíttassam ki kü l forga lmunknak értékét . Ezek az 
ér tékadatok ugyan a lehetőséghez képest a valóságot megközelítik, 
számszerű közzétételüket hivatalos közleményben megfelelő magya-
rázat nélkül nem tar tom alkalmasnak, hanem az érdekel tség kíván-
ságának óhaj tok eleget tenni, amidőn felolvasásom kere tében fogom 
a főeredményeket ismertetni. 

Mielőtt az ér tékadatok ismer te tésére á t térnék, szükségesnek 
tar tom mindenekelőt t hangsúlyozni, hogy az é r tékada tok természe-
tesen csak hozzávetőlegesek s talán egyes részleteikben nem oly 
pontosak, hogy bizonyos kritika tá rgyává nem tehetők, mégis oly 
körül tekintéssel és a rendelkezésre álló segédeszközök figyelembe-
vételével akként lettek megállapítva, hogy nemcsak külkereskedelmi 
mérlegünk alakulására nézve nyúj tanak megbízható képet, hanem 
tá jékozta tnak arra nézve is, hogy az egyes árucsopor tokból kül-
forgalmunk milyen összegeket ért el. Az ér tékadatok azoknak az 
egységér tékeknek alapján számít ta t tak ki, melyeket az 1921. évre 
nézve a Statisztikai Havi Közleményekben foglalt 429 árúcsopor t ra 
külön-külön állapítottunk meg. Az egységér tékek meghatározásánál 
a magyar külkereskedelmi statisztikában kezdettől fogva követe t t 
azt az általános elvet t a r to t tuk szem előtt, hogy mindig azt az érté-
ket kerestük, amelyet az egyes á rúkér t a külföldnek fizettünk vagy 
kaptunk a külföldtől. A kiviteli egységér tékeknél tehát, ha a bel-
földi árak képezték a számítás alapját, a belföldi árakhoz hozzá-
számítottuk a szállítási köl tséget a határig, a kiviteli illetéket és 
a közvetítői vagy kereskedői hasznot, viszont a behozatali egység-
értékeknél, ha azok megállapítása a belföldi árak alapján történt , a 
belföldi árakból levontuk a behozatali vámot, szállítási díjat az 
ország határától s végül a kereskedői vagy közvetí tői hasznot. Az 
egységér tékek megállapításánál figyelembe vet tük, hogy minden 
egyes árúcsoportnál , melybe különféle árú tartozik, külforgalmunk-
ban elsősorban mily árúk és mily hányadban részesednek, továbbá, 
hogy az árúk forgalma az év egyes időszakaiban mily arányban 
oszlott meg. 

Az egységér tékek megállapításánál felhasználtat tak a szaklapok-
ban és hivatalos je lentésekben közölt á r jegyzések, az egyes cégek-
től, nagyobb vállalatoktól vagy érdekképviseletektől beszerzet t infor-
mációk. Ezenkívül igen sok esetben az egyes árúk világpiaci áremelke-
désének megállapíthatása céljából felhasználtuk a svájci kereskedelmi 
statisztikai közleményben közölt egységér tékeket , nemkülönben a 
velünk kereskedelmi összeköt te tésben álló külföldi államok export-
és import értékeit . Az egységér tékek abban a koronaér tékben álla-
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píttattak meg, mely ér téke pénzünknek akkor volt, amikor az árúk 
az országba érkeztek, vagy mikor az árúk az országból kiszállít-
tattak. Külkereskedelmi forga lmunk ér tékadataiban hű képét akar-
ván visszaadni azoknak az összegeknek, amelyeket a külföldnek fizet-
tünk, vagy amelyeket a külföldtől kaptunk, az egységér tékek kiszámí-
tásánál azokban az esetekben, amidőn külföldi árakból indultunk ki, a 
koronánkra való átszámítást nem valutánknak évi át lagos alakulása 
alapján eszközöltük, hanem a havonkinti vagy időszakonkinti a laku-

lásnak megfelelőleg tör tén t az átszámítás. Az é r tékada tok megállapí-
tásánál követe t t módszer tehát általában megfelel annak a rendszer -
nek, melyet a magyar külkereskedelmi forgalom ér tékelésénél az ér ték-
megállapító bizottság követet t s ha mégsem oly tökéletes , az csak 
annak tulajdonítható, hogy az egyes árúk forgalmi viszonyaiban vagy 
minőségében beállott vál tozásokat , továbbá az üzleti é letben kiala-
kuló finomabb distinkciókat nem tudtuk annyira f igyelembe venni , 
mint az értékmegállapító bizot tságnak tagjai , akiknek szakavatot t -
ságuknál és széleskörű üzleti tapasztalataiknál fogva módjukban 
volt ezeket a körülményeket is mérlegelni. Kétségtelen azonban, 
hogy az ér tékadatok, ha talán egyes árúknál nem is oly pontosak, 
mint annak előtte voltak, mégis végösszegükben tel jesen alkalma-
sak arra, hogy külkereskedelmi mérlegünk alakulását megállapít-
hassuk s annak eredményéből az ország gazdasági és pénzügyi 
helyzetét megítélhessük. 

Az 1921. évben a külföldről beszerzet t á rúkér t összesen 
43 milliárd koronát fizettünk, mig a külföldre szállított árúk ér téke 
összesen csak 22'3 milliárd koroná t tett . Külkereskedelmi mérlegünk 
az 1921. évben tehát 20'7 milliárd koronával volt passziv, mer t 
ennyivel multa felül a behozot t árúk ér téke azt az összeget,v amit 
a kivitt á rúkér t a külföldtől kaptunk. Mielőtt külkereskedelmi mér-
legünk passzivitásának okait ku ta tnók és a külforgalom alakulásá-
nak részleteibe belemélyednénk, összehasonlí t juk az 1921. év főered-
ményeit az 1920. évi e redményekkel . Az ér tékadatok szerint a kül-
forgalom következőkép alakult : 

1920-ban 1921-ben 

behozatal . . . . . . 24.305 millió IC 43.024 millió K 
kivitel 9.502 „ „ 22.289 „ „ 

behozatali többlet . . . 14.803 millió K 20.735 millió K 

Behozatalunk tehát az 1921. évben majdnem 19 milliárd koro-
nával, kivitelünk' pedig nem egész 13 milliárd koronával emelke-
dett. Behozatalunk ér tékének növekedése nem egyedül pénzünk 
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külföldi vásárló erejének csökkenésével , hanem azzal is összefüg-
gésben van, hogy egyes fontos behozatali cikkekből, különösen 
textilárúkból, szénből és tűzifából jóval többet szereztünk be kül-
földről, mint 1920-ban. Kivitelünk ér tékének nagyobbodásá t jórészt 
annak köszönhetjük, hogy a belföldi fogyasztás megszorí tása által 
sikerült az 1921. évben nagyobb mennyiségű lisztet a külföldi pia-
cokon elhelyezni és más exportcikkeinkből is többet vit tünk ki. 

Külkereskedelmi mér legünk tehát majdnem 6 milliárd koroná-
val rosszabbodot t . A passzivitás növekedésének okát kuta tva , első-
sorban megállapíthatjuk, hogy mezőgazdasági termelésünk a forra-
dalmak és az ellenséges megszállások okozta károk folytán még 
nem tudot t annyira emelkedni, hogy feleslegével el lensúlyozhatta 
volna azt a többletet , melyet az e lsőrendű és nélkülözhetet len 
szükségleti cikkek beszerzéséér t kellett a külföldnek fizetni. Mező-
gazdasági termeléséből az integer Magyarbirodalom évenkint jelen-
tékeny mennyiségeket tudot t a külföldnek átengedni, s ellensúlyozni 
tudta azokat az Összegeket, amelyeket a külföldnek elsősorban 
iparcikkekért fizetett. Külkereskedelmi forgalmunk mérlege ugyanis 
az 1882. évtől kezdve 1913. évig bezárólag, vagyis 32 esztendő 
alatt t izenhét évben volt passzív és t izenöt évben aktiv. A három 
évtized alatti 637 millió koronányi passzivitás nem jelentős, mert 
évenkinti át lagban 20 millió koronát tesz a behozatali többlet. 
Ha azonban alaposabban vizsgáljuk a volt Magyarbirodalom kül-
kereskedelmi mérlegét, akkor azt látjuk, hogy ez a passzivitás 
tu la jdonképpen a három évtized alatt csak látszólagos, mert beho-
zatalunkban évenkint je lentékeny összegeket képviseltek azok az 
árúk, melyek nem folyó szükségleteink fedezésére vagy termelésünk 
t 'entartására, hanem külföldi kölcsönökből eszközlendő beruházá-
sokra — elsősorban vasúti hálózataink kiépítésére, ipartelepeink 
létesí tésére stb. — érkeztek. Mig a békeévekben a mezőgazdasági 
termékekér t kapott összegek rendszerint felülmúlták az ipari gyárt-
mányokért fizetett összegeket, addig 1921-ben alighogy felét tet ték 
a mezőgazdasági t e rmékekér t befolyt összegek annak az értéknek, 
amit a külföldnek gyár tmányokér t fizettünk. A t rágya hiánya foly-
tán a föld te rmőere jének csökkenése és az iga hiánya folytán a 
megmívelés alatt álló terület kisebbedése okozták azt, hogy mig a 
négy legfontosabb gabonanemből (búzából, rozsból, árpából és 
zabból) a megmaradó Magyarország területén az 1911 —1915. évek 
átlagában 39'5 millió métermázsa termett , addig 1920-ban 23'3 millió 
métermázsát , 1921-ben 25'8 millió métermázsát ara t tunk. A te rme-
lés tehát 13 7 millió métermázsával volt kisebb 1921-ben, mint az 
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1911 — 1915. évek átlagában. Termelésünknek mintegy 3 5 % - o s csök-
kenése már magában véve kizár minden nagyobb expor tot , mert a 
megmaradó Magyarország szükséglete a népesség gyarapodása 
folytán növekedet t . Iiy arányban te rmésze tesen csökkent a többi 
fontos mezőgazdasági cikk termelése is, s az az egy szám, hogy 
cukorrépa- termelésünk, mely a megmaradó Magyarország terüle tén 
még az 1911 — 1915. évek át lagában 15 millió métermázsá t tett , 
1921-ben 5*1 millióra hanyatlot t , legjobb tanúje le annak, hogy az 
ország, mely előbb cukoripara révén je lentékeny összegeket kapot t 
a külföldtől, most erős impor t ra volt szorulva. Ál la tá l lományunk 
különösen minőségileg erősen hanyatlott , úgy, hogy 1921-ben a 
hazai hússzükséglet erős kor lá tozása sem te t te lehetővé, hogy 
nagyobb expor to t mutassunk fel élőállatokból, vagy állati te rmé-
kekből. Az ország feldarabolása folytán e lveszte t tük egy fon tos 
gazdasági erőnket , erdeinket. Erdőterüle te inknek 88%-a esik az 
elszakadt területekre, s hatalmas faexpor tunk nemcsak hogy meg-
szűnt, hanem igen tekintélyes behozatalra vagyunk utalva nemcsak 
műfából, hanem még tűzifából is. 

Másik főoka külkereskedelmi mérlegünk nagy passzivitásának 
az, hogy ipari termelésünk is bizonytalanná vált. Csökkentet te az 
ipari termelést a nyersanyagnak és szénnek hiánya, de főleg valu-
tánknak erős ingadozása. Egy svájci f r anknak az 1921. év január-
jában 87'3, május havában 37"8, augusztusban 64*1, októberben 
130 8, novemberben 179, decemberben 131*5 magyar korona felelt 
meg, úgy, hogy az év első felében az átlagos árfolyam 59'1, máso-
dik felében pedig 109*3 volt. Azok az iparvállalatok, melyek a 
békeszerződés szerint Magyarországon megmaradtak , korlátozni 
voltak kénytelenek üzemüket úgyannyira, hogy a rendelkezésünkre 
álló hozzávetőleges adatok szerint, mig a megmaradó Magyarország 
területén levő ipartelepek termelése 1913-ban 1934 millió koronát 
tett, 1921-ben mintegy 53 -kai csökkent s régi koronaér tékben 
kifejezve 917 millió koronára becsülhető. 

s 

Ugy mezőgazdasági, mint ipari te rmelésünk jelentékeny csök-
kenése mellett külkereskedelmi mérlegünk passzivitását erősen 
emelte végül, hogy a külföldi piacokról nemcsak nélkülözhetetlen 
szükségleti cikkeinket, hanem a háború és forradalmak alatt tönkre-
ment javak pótlásához szükséges árúkat is kényte lenek vol tunk a 
külföldről beszerezni. A rossz valutáris viszonyaink mellett pedig a 
külföldi árúkat az 1920. évi áraknál magasabb árakon vol tunk 
kénytelenek vásárolni. 

Ezek előrebocsátása után felet te érdekes lesz részletekben is 
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kutatni azokat az okokat, melyek előidézték, hogy behozatalunk oly 
hatalmas összegekkel multa felül kivitelünk ér tékét . Külforgalmunk 
értékadatai t gazdasági ágak és rendel te tés szerint csoportosí tva az 
alábbiakban mutat juk be : 

Behozata l Kivitel 
é r ték millió K-ban °/o é r ték millió K-ban 0 o 

1. Élelmezési és élvezeti cikkek: 
a) mezőgazdasági t e r m é k e k . . . 2.000-3 4*65 9.894 5 44-39 
b) állati te rmékek 538*8 1-25 1.459-9 6-55 
c) bányászati te rmékek . . . . 260 0 0-61 45-1 0-20 

1. Összesen 2.799-1 6-51 11.399-5 51-14 

2. Élő állatok 512-7 119 1.336-8 6-00 
3. A mezőgazdaság és ipar segéd-

anyaga 3 725-9 8-66 1.251-1 5-61 
4. Ipar : 

a) nyersanyagok 1.947-6 4-53 2.084-6 9 3 5 
b) fé lgyár tmányok 6 708-6 15-59 1.568-0 7-04 
c) gyár tmányok 27 330-1 63-52 4.649-0 20-86 

4. Összesen 35.986-3 83-64 8.301-6 37.25 

Összes árúforgalom : 43.024 100 22.289 100 

Behozatalunk é r tékének majdnem 79;)/o-át az ipari gyár tmá-
nyok és fé lgyár tmányok teszik. A 34 milliárd koronát meghaladja 
tehát az az összeg, amit 1921-ben a külföldnek f izet tünk azokért az 
elsőrendű szükségleti cikkekért, amelyeket a hazai termelés hiányá-
ban kénytelenek vol tunk elsősorban a szomszédos német-ausztriai , 
cseh-szlovák, másodsorban a német és olasz ipartelepektől és 
kereskedelemtől megvenni. Egyenként félmilliárdot vagy ennél 
nagyobb összeget f izettünk a következő iparágak körébe tar tozó 
termékekér t : 

Millió K 0/0 
1. Textilipar 18.382-3 54-00 
2. Konfekciós ipar 790-5 2-32 
3. Papirosipar 1.734-2 5-09 
4. Bőripar 2.611-1 7-67 
5. Fa- és esztergályos ipar . . . 898*5 2-64 
6. Ásványolaj ipar 1 021-2 3-00 
7. Olaj-, szappan-, gyer tya- s eféle 

ipar 504-5 1-48 
8. Vegyészeti ipar 1.865-8 5-48 
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Millió K o/o 
9. Üvegipar . . . ! 702-0 2'06 

10. Vasipar 2.264'0 6.65 
11. Gép- és elektrotechnikai ipar . 1.526"4 4'48 

Az egész ipari gyár tmányok és fé lgyár tmányok behozatali 
ér tékének tehát több mint felét te t ték a textilipar körébe ta r tozó 
termékek. A 18'4 milliárd koronát tevő behozatal i é r téknek túl-
nyomó részét az elsőrendű szükségleti cikkek tet ték, inert a fény-
űzési cikkek körébe sorozható selyemipar te rmékei a 774 millió K-t 
érték csak el. Behozatalunkban a textilipar te rmékei a felhasznált 
nyersanyag szerint a következőkép oszlottak meg : 

Félgyártmányok Gyártmányok összesen 
m i l l i ó k o r o n á k b a n 

Pamutárúk 1.656 10.402 12.058 
Len-, kender- és jutaárúk 102 603 705 
Gyapjú- és fé lgyapjúárúk 95 4.750 4.845 
Selyem- és félselyemárúk 126 648 774 

A textilárúk között mintegy 66%-kal kimagasló szerep jut a 
pamutipar termékeinek s a 12 milliárdot meghaladó összegből csak 
mintegy 1'7 milliárd korona jut a fé lgyár tmányok közé sorozot t 
fonalakra, míg a 10 milliárdot meghaladja a tel jes kész gyár tmá-
nyok értéke. A kész árúk közül 9'2 milliárd koronával a pamut-
szövetek magaslanak ki, míg a kötszövöt t á rúkér t 778, hímzések, 
szalagok, csipkék és eféle pamutá rúkér t pedig 229 millió K-t fizet-
tünk a külföldnek. A pamutszövetekből 1921. évi behozatalunk 
mennyisége 11.5584 q-t tett , s azt lát juk, hogy egy métermázsának 
átlagos egységértékéül 80.000 K-t vet tünk fel. Az egységér ték, 
mely az 1913. évi 389 K-ás békebeli árnak valamivel több, mint 
kétszázszorosa, tel jesen megfelel az 1921. évi áraknak. A világ-
piacon ugyanis a pamutszöveteknek ára az 1913. évi békebeli árhoz 
képest mintegy háromszorosra emelkedett . A svájci külkereskedelmi 
statisztikában is a pamutszövetek 1913. évi 620 f rankos át lagértéké-
vel szemben 1921-re 1833 frank szerepel. A világpiaci árnak meg-
felelően emelve az 1913. évi 389 koronás egységér téket , s figye-
lembevéve, hogy 1921-ben a havi átlagok alapján 84'4 K felelt meg 
egy svájci franknak, 1921-re egységér tékül 98.000 K felelne meg. 
Az 1921. évben a behozot t mennyiség nem oszlott meg egyenlően 
és koronánk vásárló ereje a külföldön is változó volt s ezért a 
behozott mennyiségek és a korona alakulásának f igyelembevételé-
vel állapítottuk meg az évi átlagos ér téket . 

3 
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Behoztunk : 
az I. negyedévben 20.226 q-t 1 svájci f rank volt 76 K 
a II. ' „ 31.524 „ 1 „ „ „ 42 K 
a III. „ 39.289 „ 1 „ „ „ 71 K 
a IV. „ 24.545 „ 1 „ „ „ 147 K 

Átlagos értékül tehát 93 ezer K-t nyertünk, melyet még 
leszállítottunk 80 ezer K-ra, mert szem előtt tar to t tuk, hogy 
kereskedőink régi összeköt te téseik révén a külföldi piacokon a 
világpiaci áremelkedéssel szemben olcsóbban szerezhet ték be árúikat 
és hogy az utolsó negyedévben behozot t text i lárúkér t kereskedőink 
még régebbi kötéseik alapján e lőnyösebben fizethették az árúkat . 
Számításunk helyességének oly irányú el lenőrzésére, hogy a felvett 
egységér ték a tényleges forgalmi árnál nem magasabb, a magyar 
textilgyárak országos egyesületéből rendelkezésre álló adatok szol-
gáltak. Ez adatok szerint a belföldi nagykereskedői ár net to méter-
mázsánkint át lagosan 1921. évre 146.000 K volt. Ha ez összegből 
leszámítunk 20%-os kereskedői hasznot, 6 % - o s vámot és 10%-°t 
a csomagolásra, a 80.000 K-ás egységér tékünknél még mindig jóval 
magasabb értéket , 93.000 K-t kapunk. 

A gyapjú- és fé lgyapjúárúknak majdnem 4845 millió K-t tevő 
behozatali ér tékösszegéből a gyapjúfonalakra csak 95 millió K esett . 
A készgyártmányoknál szintén hatalmas össszeg 4463 millió K jut 
a gyapjú- és fé lgyapjúszövetekre , 218 millió K a kötöt t - és köt-
szövöt tárúkra, 34 millió K ^ szőnyegekre, 35 millió K a nemez-
árúkra és egyéb gyapjúárúkra . Behozatalunk mennyisége gyapjú-
szövetekből 34.329 q-t tett , s átlagos egységér tékül métermázsán-
kint 130 ezer koronát vet tünk fel. Az egységér téke t a világpiaci 
áremelkedés és a korona áralakulásának megfelelőleg tu la jdonképen 
sokkal magasabban kellett volna felvenni, de figyelembe vettük, 
hogy a szövetek minősége most sokkal alárendeltebb, mint a béke-
években és a félgyapjúszövetek részesedése is sokkal nagyobb. 
A gyapjúszövetek ára q-ként a svájci külkereskedelmi statisztika 
szerint 1913-ban 1173 frank, 1921-ben 3021 f rank volt, az emel-
kedés tehát 2 7-szeres. Ha ez áremelkedést és a koronánk áralaku-
lását vet tük volna figyelembe, akkor az 1913. évi külkereskedelmi 
forgalmunkban felvett 838 koronás árat 190.000 K-ra kellett volna 
emelni. 

A textiliák közül a fentebb már említetteken kívül még egyen-
kint 200 millió koronánál nagyobb összegeket fizettünk a nyers 
len-, kender- és ju taszövetekér t (213 milló K-t), a zsákokér t (212 
millió K-t), tiszta se lyemszövetekér t (233 millió K-t>. 
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A textilipar körébe sorozot t fontosabb te rmékekből az 1921. 
év folyamán jóval többet, megközelí tőleg majdnem kétszer annyit 
hoztunk be külföldről, mint 1920-ban. így pamutszövetekből az 1920. 
évi 63.758 q-val szemben 115.584 q-t, gyapjú- és fé lgyapjúszöve-
tekből 18.798 q-val szemben 34.329 q-t, zsákokból 9.290 q-val szem-
ben 19.314 q-t. E néhány példa is mutat ja , hogy a tex t i l á rúkér t a 
külföldnek fizetett hatalmas összegeket , melyek nagy behozatali 
többletünknek kétségtelenül elsősorban okozói, nemcsak koronánk 
árhanyatlása okozta, hanem az is, hogy külföldi árúcserénk felvé-
telével kereskedőink törekedtek az elkerülhetet lenül szükséges kész-
leteket beszerezni. 

A konfekciós ipar termékei közül legtöbbet fizettünk a kül-
földnek fehérnemükér t (230 milló K-t), férf i ruhákért (199 milló K-t), 
kalapkúpokért (100 millió K-t), férfi- és fiú kalapokér t (99 millió K-t). 

A papirosipar körébe tar tozó cikkekért 1'7 milliárd koronát 
fizettünk a külföldnek, s ez összegből a papiroslemezekre 134'6, 
papirosra 1084"8, különféle papirosárúkra 504'7 millió K esett . 
Papirost előállító gyárainktól a békeszerződés tel jesen megfosz to t t , 
s szükségletünket kizárólag a külföldről vagyunk kénytelenek besze-
rezni. A különféle újság- , nyomda-, csomagoló- és í rópapirosér t 
egységértékül 4200 K-t vet tünk fel, mely az 1913. évi át lagos árnak 
(37'60 K) mintegy 112-szerese. A világpiaci árak a svájci külkeres-
kedelmi statisztika szerint 1921-ben több mint kétszeresre emelked-
tek, egy métermázsa nyomdapapiros , melynek ára békében 35 f rank 
volt, 1921-ben 76 f rank volt, a csomagolópapirosé 26 frankkal szem-
ben 54'2 frank. 

A bőripari termékeknél a 2.611 millió K-t tevő összegnek jóval 
több, mint fele, 1.529 millió^K esik a fé lgyár tmányok közé sorozot t 
kikészített bőrökre és 1081 millió K a kész bőrárúkra . A kikészített 
bőrök közül marha- és lóbőrökér t 1 milliárdnál valamivel többet , 
bor júbőrökér t 188 millió K-t, egyéb bőrökér t 312 millió K-t fizet-
tünk a külföldnek. A bőrárúknak jelentékeny részét 761 millió koro-
nával a cipők teszik s ezek mellett a különféle bőröndös , nyerges-
és díszműárúkból volt nagyobb értékű behozatalunk. A cipők egy-
ségértékéül 80.000 K-t vet tünk fel, mely az 1913. évre megállapított 
átlagos 1085 K-ás egységér téknek nem is nyolcvanszorosa, úgy-
hogy ha a koronánknak 1921. évi átlagos zürichi á r jegyzésé t vesz-
szük figyelembe, akkor még alacsonyabban vet tük fel az egységér-
téket, mint 1913-ban. 

A fa- és esztergályosipar körébe tar tozó árúknál a különféle 
félgyártmányok (fürészárúk stb.) nagyobb hányaddal, 523 millió K-val 

3 * 
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részesedtek, mint a különféle faárúk. Az ásványolaj ipar termékei 
közül az égőolajok 567, a kenőola jok és nehézola jok 356, s végül 
a benzin 99 millió K-val szapor í t ják behozatalunk ér tékét . Az olaj-, 
szappan-, gyertyaiparnál behozata lunk ér tékének je lentékeny részét 
(445 millió K) sztearin, paraffin, degras , elain s eféle fé lgyár tmányok 
teszik. A vegyészeti iparnál a fé lgyár tmányokra 862, a készgyárt-
mányokra 1003 millió K esik, a fé lgyár tmányok közül marókali, 
marónátron, szóda, kénsav, sósav, a gyár tmányoknál kalciumkarbid, 
nehéz kőszénkátrányolaj , keményítő, rézgálic, fes tékek, gyógyszerek, 
gyufa azok a cikkek, melyek e tétel t megduzzasztot ták . Az üveg-
iparnak 702 millió K-t tevő behozatalából a tükör- és táblaüvegre 
251 millió K, a többi a fúvo t t és présel t öblösüvegre esik. 

A vasiparnak 2.264 millió K-t tevő behozata lában a félgyárt-
mányok körébe sorozot t rudakra , p léhekre és sodronyokra 936 
millió K esett, mig a készgyár tmányokra 1.328 millió K. A gyártmá-
nyokért fizetett s egy milliárdot meghaladó összeg a sokféle vasárúk 
között nagyon megoszlik s kiemelkedő szerepe volt 183 millió K-val 
a különféle mezőgazdasági és ipari szerszámok csopor t jának, 169 
millió K-val a vasúti kocsialkatrészeknek, 106 millió K-val a szegek-
nek és csavaroknak. 

A gép- és elektrotechnikai ipar termékeiből behozatalunk szin-
tén megoszlott erősen, s egyenkint 100 millió koronát meghaladó 
ér téket te t t a mezőgazdasági gépek behozata la 140 millió K-val, a 
fémmegmunkálógépek behozatala 149 millió K-val, a dynamok s 
t ransformátorok import ja 151 millió K-val. 

Ipari termelésünknek erős hanyat lását misem muta t ja jobban, 
mint az, hogy az iparunknak külföldi nyersanyagszükségle te csak 
1.948 millió koronát tett , vagyis behozata lunk összes ér tékének 
4 ,5°/0-át, mig 1913-ban az integer Magyarbirodalom behozatalában 
az ipari nyersanyagok részesedése 8'7°/0 volt. A behozot t nyers-
anyagok közül is a legnagyobb összeget 479 millió K-val a faipar 
nyersanyaga, a különféle mű- és szerszámfa tette, melyet a háború 
előtt csak jelentéktelen mér tékben kellett külföldről beszerezni. A 
nyersfa után következnek a len-, kender- és jutaipar körébe tar tozó 
nyersanyagok 342 millió K-val, mely összegnek zöme 266 millió K a 
nyers jutának juf, s a nyers juta behozatalnak is mintegy egyhatod része 
nem a trianoni békeszerződés szerinti Magyarország ipartelepeire, 
hanem az 1921. év első háromnegyedében még a magyar közigaz-
gatás alatt álló, de most már Német-Ausztriához csatolt ipartelepre 
érkezett . Je lentéktelen 127 millió K-val a nyèrspamut , 41 millió 
K-val a nyersbőrök, 118 millió K-val a nyers ásványola j behozatala is. 
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Az ipar körébe sorozot t te rmékek mellett je tentős szerepe van 
behozatalunkban a mezőgazdaság és, ipar segédanyagainak. A 3'7 
milliárdos behozatalból egyedül az ásványszénre és pirszénre 2'5 
milliárd, a tűzifára majdnem egy milliárd jut. Szénbehozatalunk az 
1920. évi importunk mintegy 12-szeresét tet te, s tüzifabehoza-
talunk is 12-szer meghaladta az 1920. évben behozot t mennyiséget . 
A tűzifát majdnem kizárólag az elszakított magyar terüle tekről , 
mintegy kétharmadrészt Cseh-Szlovákiából és egyharmadrész t Romá-
niából hoztunk be. Egységér tékül a békebeli 1 K 58 fillérrel szemben 
130 koronát vet tünk fel, a mi mintegy nyolcvanszoros áremelkedés-
nek felel meg, az árnövekedés azért j oly nagy, mert a 7'4 millió 
métermázsát t evő behozata lunknak mintegy ha the tede az év máso-
dik felében érkezett . A behozot t 6"1 millió métermázsa szén meg- . 
oszlása a következő vo l t : a túlnyomólag Cseh-Szlovákiából érkező 
barnaszénre 794 ezer métermázsa, a csekélyebb kivétellel Németor-
szágból és Franciaországból behozot t kőszénre 3'6 millió métermázsa, 
s főleg Cseh-Szlovákiából és Franciaországból szállított pirszénre 1'6 * 
millió métermázsa jutot t . Egységér tékül a barnaszénnél 160, a kőszén-
nél 400, a pirszénnél 535 koronát vet tünk fel, ami az 1913. évi 
árakhoz viszonyítva a barnaszénnél 95-szörös, a feketeszénnél és a 
pirszénnél pedig 185-szörös áremelkedést jelent. Szomorú eredmén -
kényt emlí thet jük fel, hogy mezőgazdasági termelésünk fokozása 
céljából annyira fontos műtrágyát szolgáltató anyagokból : a foszfát-
földekből és t rágyasókból behozatalunk jelentéktelen volt s össze-
sen csak 118.159 métermázsát tett , holott 1913-ban az integer Ma-
gyarbirodalomban az import ez anyagokból meghaladta a másfél-
millió métermázsát . 

Az élelmezési és élvezeti cikkek közül a legnagyobb összeget 
(599 millió K-t) a hántolt rizsért fizettünk, s legnagyobb mennyiség 
Olaszországból, Németalföldről, Német-Ausztriából és Németország-
ból érkezett . Egységér téküí az 1921. év átlagában 4.400 K felelt 
meg, mert a behozatalnak mintegy négytizede érkezet t az év első 
felében, túlnyomó része pedig az év harmadik negyedében. Je len-
tékenyebb összegekkel gyarapí to t ták még e csopor to t a gyar-
matárúk 372 millió K-val, s ebből 322 millió K-t tet t a kávé be-
hozatala, 42 rpillió K-t pedig a tea behozatala. Az ételzsiradékokért 
348 millió K-t fizettünk a külföldnek, s csaknem kivétel nélkül 
amerikai disznózsírért, melyet mintegy négyötödrészt az év utolsó 
negyedében hoztunk be a belföldi ellátatlanok szükségletének fede-
zésére. A 243 millió koroná t meghaladta sóbehozatalunk értéke, 
sóbányáink elvesztése folytán szükségletünket , 648 ezer métermázsát 
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majdnem kizárólag német sóval voltunk kénytelenek fedezni. Mint-
egy 260 millió koronát tet t a cukor import ja is, mely mintegy három-
negyedrészben Németalföldről s egynegyedrészben Cseh-Szlovákiá-
ból és Német-Ausztr iából származott . Egyenkint még a 100 millió 
K-át meghaladták azok az összegek, melyeket déligyümölcsért, nyers 
dohányért , csokoládé és csokoládégyár tmányokér t fizettünk a kül-
földnek. 

Az 512 millió koronát meghaladó élőállat-importból túlnyomó-
rész, 427 millió korona Romániára jut, ahonnan mintegy hatheted-
részt szarvasmarhákat és egyhetedrészt ser téseket importál tunk. Meg 
kell itt említenünk, hogy külkereskedelmi forgalmunkban lehetőleg 
eliminálva vannak azok az élőállatszállítmányok, melyek Romániából 
érkeztek hazánkba s innen megint külföldre további t ta t tak. Hozzá-
vetőleg ezek az élőállatszállí tmányok az 1921. év folyamán 12.000 
drb. szarvasmarhából , 7000 drb. ser tésből állottak, vagyis az egész 
1921. évi kivitelünknek a szarvasmarhánál körülbelül egyharmadát , 
a sertésnél pedig többet mint ké tharmadát tet ték. 

Kivitelünk é r tékének több mint felét a külföldre szállított élel-
mezési cikkek tet ték. E csoportban kimagasló szerep majdnem 
10 milliárd koronával a mezőgazdasági t e rmékeknek jut, melyek 
közül a legfontosabb csoportok a következők voltak : 

/ / 

Őrlemények 5.382 millió K 
Bor 1.683 
Gyümölcs 674 „ „ 
Gabona élelmezésre 599 „ „ 
Hüvelyesek 441 „ „ 
Főzelék 329 „ „ 

E néhány adat is mutat ja , hogy mezőgazdasági termelésünk 
mennyire alatta maradt a háború előtti termelésnek. Az integer 
Magyarbirodalomnak élelmezési célokra való gabonakivitele 1913-
ban 207 millió, gyümölcskivitele 13 millió K volt, most pedig a 
gyümölcskivitel meghaladta a gabonaexpor to t . 

Az őr lemények tet ték kiviteli é r tékünknek majdnem egynegye-
dét, s mint már fentebb is említettem, köszönhető ez egyedül liszt-
expor tunknak, mely lehetővé vált azáltal, hogy az 1921. évi búza 
és rozstermésünk, bár nagyon alatta maradt a háború előtti termés-
átlagnak, mégis jobb volt , mint 1920-ban. Áz őrleményekből 
körülbelül 110 millió K esett a hántolt kölesre, borsóra és egyéb 
őrleményre, úgy hogy mondhat juk, hogy majdnem az egész össze-
get a kül fö ldre— mintegy kétharmadrészt Német-Ausztr iába és egy-
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harmadrész t Cseh-Szlovákiába - szállított lisztért kaptuk. Lisztkivite-
lünk 1.250 ezer mm-t tett, csekély kivétellel az év második felére 
esett és pedig 479 ezer métermázsá t szállítottak az év harmadik 
negyedében, 748 ezer méte tmázsá t pedig az év utolsó negyedében. 
Lisztexportunkra az 1921. év át lagában métermázsánkint 4.200 K-t 
vet tünk fel egységér tékül . Az év első három negyedére a lisztnek 
kiviteli egységér téké t . — figyelemmel arra, hogy 502 ezer méter-
mázsányi expor tunkban a nullásliszt mellett főzőliszt és rozsliszt is 
expor tá l ta tot t — 3.600 K-ban állapítottuk meg. Az év utolsó negye-
dében külföldre szállítottunk körülbelül 750 ezer métermázsa lisztet 
és pedig 610 ezer métermázsa búzalisztet és 140 ezer métermázsa 
rozslisztet. A búzalisztnek ki logrammonkint i ára a határon volt az 
év utolsó negyedében 48 korona, a rozsliszté pedig 35 korona. 
A h a v o n k é n t szállított mennyiségek alapján számítva át lagértékül 
az utolsó negyedre 46 korona felel meg, az év első három-
negyedében és az utolsó negyedben külföldre szállított meny-
nyiségek alapján az évi á t lagér tékül 4.200 koronához jutunk. 
Az 1921. évi egységér ték az 1913. évi 31'50 korona lisztárnak 
mintegy 133-szorosa. Ez az egységér ték ugyan valamivel alacso-
nyabb, mint amilyen a világpiacon észlelhető áremelkedésnek és 
koronánk árfolyamalakulásának megfelelne, azonban a liszt kiviteli 
é r tékének megállapítására ez az egységér ték megfelelő, mert 
köztudomású, hogy exportáló malmaink az év utolsó negyedében 
szállított l isztmennyiségek jórészét még az év harmadik negyedében 
kötöt ték le s az expor t lehe tősége t különösen a rozslisztre csak úgy 
tudták biztosítani, hogy a világpiaci árpari tásnál olcsóbban szállí-
tot ták külföldre a magyar lisztet. 

Borkivitelünk az 1920. évhez képest je lentékenyen csökkent s 
962 ezer métermázsával szemben csak 621 ezer métermázsát tett . 
A kivitel visszaesése nem az 1920. évi t e rméscsökkenéséve l függ 
össze, hanem azzal, hogy 1920-ban kivételesen nagy volt az export , 
mert az előző években a kivitel szünetelése folytán nagyobb kész-
letek álltak rendelkezésre. Kivitelünk túlnyomórésze, 534 ezer méter-
mázsa Német-Ausztr iába irányult s 65 ezer métermázsát te t t a 
Cseh-Szlovákiába exportál t mennyiség. Kisebb tételek szállíttattak 
még Németországba, Lengyelországba és Svájcba . Kivitelünknek 
mintegy háromötöde az év első felére esett. Borainkat a szomszé-
dos államok csak nehezen engedték be s az expor t lehetőség csak 
bizonyos áldozatok árán volt fenntar tha tó . Az egységér téke t az 
1921. évre átlagb an q-kint 2.700 koronával ve t tük fel, ami literenkint 
körülbelül 33 koronás árnak felel meg, mert külkereskedelmi sta-
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t isztikánkban a bor a hordó súlyával együtt van számbavéve. 
Gyümölcskivitelünk ér tékének je lentékeny részét az alma export ja 
tette, mely 258 millió K-t ért el. Egységér tékü l 3.000 K-t állapítot-
tunk meg, ami az 1913. évi kiviteli é r téknek mintegy 180-szorosa. 
Az almán kívül 122 millió koronáér t szilvát, 97 millió koronáér t 
cseresznyét, 74 millió koronáé r t barackot és egyenkint 24 millió 
koronáér t szőlőt és diót szállí tottunk a külföldre. Gabonaexportunk-
ér tékéből 389 millió korona a búzára, 138 millió korona a kölesre, 
64 millió korona a majdnem kizárólag sörgyártási célokra szol-
gáló árpára esik. A búza és árpa főleg az év második felében 
magasabb árak mellett, míg a köles jórésze az év első felében ala-
csonyabb árak mellett adatot t el a külföldnek. E körülmények 
mérlegelése alapján számítot tuk ki az egységér tékeke t is a búzára 
2.200, a kölesre pedig 1.300, az árpára 1600 koronával . Hüvelye-
sekből való kivitelünk 441 millió korona volt, melynek túlnyomó-
részét 389 millió K-t, a bab te t te s a fennmaradó összeg a borsóra 
és csekély részt a lencsére jutot t . Egységér tékül a babnál 1.800 
K-t ve t tünk fel, mer t az év közepén bonyol í t ta tot t le a kivitel 
legnagyobb része s abban az időben a külföldi kereslet a bab iránt 
eilanyhult. A főzelékfélék alatt fe lvet t 329 millió koronás összeg-
ben a bu rgonya expor t ja 98 millió K-val bennfoglal tat ik, a fenn-
maradó összegnek tú lnyomórészét — 181 millió K-t — az expor-
tált hagymáér t kaptuk. 

Az élelmezési célokra szolgáló állati termékekből kivitelünk 
megközelí tet te a másfél milliárdot. E csopor tban legnagyobb tétele-
ket teszik az elkészített húsfélék, a fr isshús, a tojás és a leölt 
szárnyas. Elkészített húsfélékből expor tunk 401 millió koronát tett , 
s a kivitelünk legnagyobb része — 3 1 9 millió k o r o n a — szalámi és 
kolbászfélékre esett. Az elkészített húsfélék átlagos ér téke méter-
mázsánkint az 1913. évi 215 koronával szemben 38.967 korona, 
vagyis a békebeli árnak mintegy száznyolcvanegyszerese. Frisshúst 
326 millió korona ér tékben szállí tottunk külföldre, több mint négy-
ötödrészt a szomszédos Német-Ausztriába, s azonkívül Olaszországba 
és Németországba. Tojásexpor tunk 305 millió koroná t tett , ez élel-
mezési cikkből 17.820 q-t helyeztünk el csaknem kivétel nélkül a 
svájci, német és német-ausztriai piacokon. Az egységér ték 17.090 
koronával számíttatot t , vagyis az 1913. évi egysegér téknek száz-
ötvenhétszeresével . A Német-Ausztr iába és Nagy-Bri tanniába irányuló 
leölt baromfiér t 179 millió koroná t kaptunk a külföldtől. 

Az élőállatokból kivitelünk 1921-ben nagyobb volt, mint 
1920-ban. Az export erősebb emelkedése azonban csak az év má-
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sodik felében volt észlelhető. Kivitelünk meghaladta az 1"3 milliárd 
koronát, s ez összegből 1.049 millió korona a vágóál la tokra, 267 
millió korona a tenyész- és igásállatokra és 20 millió korona az 
eleven szárnyasra jut. A vágóállatokból a kivitel é r tékének tú lnyomó 
része a szarvasmarhára esett , s a je lentékte len juh-expor t mellett 
a Német-Ausztr iába és Németországba szállított se r tésekér t kaptunk 
63 millió koronát . Szarvasmarha expor tunk valamivel meghaladta a 
954 millió koronát , ez összegből 555 millió korona ér tékű Német-
Ausztriába irányult, s nagyobb té te lekben még német és olasz 
számlára tör téntek szállítások. A szarvasmarha egységér tékéül 
országonkint el térő é r tékeke t vet tünk fel, s az á t lagos egységér ték 
darabonkint 25—30.000 koronával számíttatot t , ami körülbelül az 
1913. évi egységér ték 53-szorosának felel meg. Tenyész- és igás-
állat-kivitelünk tú lnyomórészét a Németországba, Olaszországba és 
Német-Ausztr iába irányított lószállítmányok tet ték. 

A mezőgazdaság és ipar segédanyagai közt az ásványszén ée 
a gabona a je lentékenyebb. Ásványszén expor tunkat — 275 millió 
koronával — csekély kivétellel azok a száll í tmányok teszik, melyeket 
barnaszénből a határszélen fekvő s osztrák tu la jdont képező bányák-
ból Német-Ausztriába, továbbá kőszénből a békeszerződés értelmé-
ben Jugoszlávia részére szállítottunk. A takarmányozásra szolgáló 
gabona kivitele 456 millió koroná t tett , s e tételből 317 millió 
korona a tengerire, 139 millió korona a zabra esik. A tengeri majd-
nem teljes egészében az 1920. évi te rmésből az év első három 
negyedében szállíttatott a németosztrák, csehszlovák és német 
piacokra. Egységér tékül csak 1100 korona állapít tatott meg, mer t 
a kivitel zöme olcsó árakon az év közepén tör tént . Zabkivitelünk-
nek is majdnem fele az év első felében került elszállításra, úgy, 
hogy az egységér ték csak 1.200 koronára volt fe lvehető . 

Az ipar csopor t jába sorolt nyersanyagokból és késztermékekből 
kivitelünk 8'3 milliárdot tett . Ez összegből 2.085 millió korona esik 
a nyersanyagokra, 1568 millió korona a fé lgyár tmányokra és 
4.649 millió korona a készgyár tmányokra . Az ipari nyersanyagok 
közül csak négy terméknél volt expor tunk számot tevő és pedig 
gyapjúból, tollakból, nyersbőrökből és vasércekből. Gyapjúkivitelünk 
68.472 métermázsát tett , s mondhatni, hogy majdnem az egész 
termelésünk a külföldre irányult. Ér tékes í tése azonban sajnos, ala-
csony árak mellett az év közepén tör tént . Egységér tékül 10.000 
koronát állapítva meg, a kiviteli érték 685 millió koronát tet t . 
Tollexportunk, mely úgy, mint a háború előtti években, 1921-ben is 
főleg Németországba irányult, 466 millió koronát tett . Nyersbőröket 



154 Szobóktj Alajos. 

324 millió korona ér tékben vittünk ki, s expor tunkban túlnyomólag 
szarvasmarhabőrök szerepel tek. Vasércet kizárólag Cseh-Szlovákiába 
szállítottunk, 276 millió korona é r tékben . 

Az ipari gyár tmányok és fé lgyár tmányok közül kivitelünknél 
kimagasló szerep csak a gép- és elektrotechnikai iparnak jut. Ez 
iparág termékeiből kivitelünk 1921-ben mintegy 2"5 milliárd K érté-
ket képviselt, majdnem 1 milliárddal haladva meg ez iparcsoportba 
tartozó árúk behozatali ér tékét s valamivel több, mint felét te t te 
ipari gyár tmányokból való összes kivitelünk ér tékének. Kivitelünk-
ből mintegy kétharmad jut a gépiparnak és egyharmad az elektro-
technikai iparnak. Hazai gépiparunk elsősorban gőzmozdonyokat , 
vi l lamosgépeket és mezőgazdasági gépeket , másodsorban malomipari 
gépeket és fémmegmunkáló gépeket szállított külföldre, míg az 
elektrotechnikai ipar kivitelét csekély kivétellel villamos izzólámpák 
és különféle vil lamoskészülékek és berendezések tet ték. Gőzmoz-
donyokból kivitelünk ér téke 386 millió K-t tett , s Lengyelországba, 
Jugoszláviába és Bulgáriába irányult. A jugoszláv kivitel azonban 
túlnyomólag nem volt a hazai gépipar u j terméke, hanem-csak a hazai 
ipar által res taurál t régi jugoszláv mozdonyokból állott. Villamos 
gépekből a 340 millió K-t meghaladó kiviteli ér ték jórészt meg-
oszlik a szomszédos államok között, de mintegy 101 millió K értékű 
eféle gépet sikerült Olaszországban is elhelyezni. Mezőgazdasági 
gépeinkért 293 millió K-t kaptunk, s elsősorban Jugoszláviába és 
Bulgáriába irányult exportunk, másodsorban a többi szomszédos 
állam s kisrészt Olaszország is vásárol ta a hazai gazdasági gépeket . 
Villamos izzólámpákból a kivitel ér téke meghaladta az 565 millió K-t, 
míg vil lamoskészülékekért és berendezésekér t majdnem 281 millió K-t 
kaptunk a külföldtől. Izzólámpakivitelünknek egy jó része Német-
Ausztriába irányult, de je lentékenyebb összegekér t szállíttattak a 
szomszédos államokba, Olaszországba, Svájcba és Németországba, 
sőt mintegy 36 millió K ér tékben Braziliába és Argentínába is. 

Ez iparág termékein kívül egyenkint 100 millió K-nál nagyobb 
összeggel gyarapí tot ták kivitelünket a következő késztermékek vagy 
fé lgyár tmányok: A pamut ipar termékei 183 millió koronáva l ; ak iv i -
tel túlnyomó részét a hazai nyomtató gyárainkban előállított pamut-
szövetek tették. A len-, kender- és jutaipax termékeiér t 214 millió 
koronát kaptunk, s a szomszédos államokba irányuló zsákok és 
kötélverőárúk kivitele volt nagyobb jelentőségű. A selyemipar fél-
gyártmányainak expor t ja 143 millió K-t tett s a selyemfonalakat 
Német-Ausztriába, Olaszországba és Svájcba szállítottuk. A kaucsuk-
ipar különféle gyár tmányai 106 millió K-val, a kikészített bőrök 
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149 millió K-val szerepelnek. A faipar gyár tmányai 260 millió K-t 
értek el, mely összegből a f abú to rokra 202 millió K esik. Az olaj, 
szappan, gyer tya és eféle ipar félgyártmányai, 414 millió K-t tesznek, 
s főleg sztearin, elain, repceola j és napra forgómagola j expor t járól 
van szó. Kész vegyészeti te rmékekből 420 millió K é r t ékű t expor-
táltunk, s enyvet, keményítőt , alkaloidokat és kész gyógyszereket 
küldöttünk főleg külföldre. A vasipar gyár tmányaiból és fé lgyárt -
mányaiból 424 millió K-t tett a kivitel é r téke s főleg rúdvasa t és 
vasdrótot , továbbá vasszerkezeteket , pléhárúkat , mezőgazdasági és 
ipari szerszámokat, szegeket és csavarokat , pántokat és vasalásokat 
exportál tak gyáraink. Végül m é g 521 millió K-t képviselt a külön-
féle fémfélgyár tmányokér t a külföldtől kapot t összeg. 

Külkereskedelmi forgalmunk részle tesebb ismerte tése u tán az 
ország termelési rend jében beállott el tolódásokon kívül mér legünk 
passzivitásának egyik fő okaként megál lapí that juk, hogy az 1921-ik 
év folyamán általában véve a behozatalban szereplő fon tosabb 
szükségleti cikkekért aránylag magasabb árakat voltunk kényte lenek 
fizetni, mint amennyit a külföldre kivitt á rúkér t kaptunk. A külföldi 
árúcserénkben legszámottevőbb behozatali és kiviteli á rúcsopor tok-
nak 1913. és 1921. évi át lagos egységárai t szembeáll í tva lá t juk ezt 
legjobban. A kiszámított á t lagértékek a köve tkezők : 

az 1921 átlag-
1913. évi 1921. évi érték hány-

átlagos egységérték K-ban szorosa az 
1913. évinek 

A) Behozatal. 

Pamutárúk.-- . . . . . . . . . . . . . . . 432.— 77.162 179 
Gyapjúárúk . . . . . . . . . . . . 802.— 127.384 159 
Len-, kender- és jutaárúk . . . . . . 188.— 18.737 100 
Selyemárúk . . . . . . ... . . . . . . . . 3.297.— 351.380 107 
Papiros és p a p i r o s á r ú k . . . . . . . . . 47'— 5.129 109 
Bőrárúk . . . .... . . . 1.000.— 83.403 83 
Ásványolaj . . . . 19.36 2.806 145 
Vegyészeti árúk . . . 68.— 8.014 118 
Üvegárúk ... ... _. 37.— 4.855 131 
Vasárúk 63.— 5.150 82 
Gép- és elektrotechnikai cikkek 119.— 14.302 120 
Tűzifa . . . ... 1.58 130 82 
Szén . . . . 2.24 403 180 
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az 1921 átlag-
1913. évi 1921. évi érték hány-

átlagos egységér ték K-ban szorosa az 
• - 1913. évinek 

B) Kivitel. 

Gabona, élelmezésre — ... . . . . . . 20.04 1.823 91 
Gabona, takarmányozásra . . . . . . 16.52 1.129 68 
Őrlemények . . . . . . . . . . . . ... 3 2 . - 4.129 129 
Gyümölcs . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 28.— 2.229 80 
Főzelék ___ ... ... . . . . . . . . . . . . 4.90 857 175 
Bor 4 2 - 2.691 64 
Vágóállatok . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 0 4 . - 17.509 85 
Igásállatok._. . . . . . . . . . . . . ... . . . 6 4 7 . - 44.542 69 
Friss hús .... . . . . . . . . . . . . .... . . . 140.— 9.000 64 
Elkészített hús . . . . . . .. . . . . . . 215.— 38.967 181 
Tojás . . . . . . . . . ..'. . . . . . . . _ . . . 109.— 17.090 157 
Leölt szárnyas . . . ... . . . . . . . . . 161.— 11.500 71 
Gép- és elektrotechnikai cikkek 148.— 19.142 129 

À behozatalnál felvet t 13 csopor tnak ér téke 28'2 milliárd K-t, 
vagyis összes behozatalunk ér tékének 65 '6%-át teszi, a kivitelnél 
felvett 13 csoportnak ér téke pedig 14'1 milliárd K, vagyis összes 
kivitelünk ér tékének 63'3%-a. Az egyes csopor tok részesedési aránya 
alapján a felsorolt 13 csoportnál az átlagos emelkedés a behozatal-
ban 138-szoros, a kivitelnél pedig csak 101-szeres. Ez adatokból 
azonban nemcsak külkereskedelmi mér legünk passzivitásának egyik 
okát látjuk beigazolva, hanem gazdasági é le tünkre rendkívül szomorú 
azt a körülményt is, hogy azoknál a cikkeknél, melyekre hazai 
termelés hiányában a külföldre vagyunk utalva, általában sokkal 
nagyobb a világpiaci áremelkedés, mint azoknál a termékeknél , 
melyekből fe leslegünket a külföldön ér tékes í the t jük . Szomorú ez 
különösen azért, mer t nemzetünknek ú jabb e ladósodását jelenti az 
a horribilis adó, amit nemzetünknek kell fizetnie a külföldnek azáltal, 
hogy a nemzetközi árúcserében belföldi t e rmeivényeié r t sokkal ala-
csonyabb árakat tud elérni, mint amennyit a külföldi te rmékekér t 
kell fizetnie. Épp ez okból a nemzeti t e rmelésünknek jövedelmezősége 
teszi e lkerülhetet lenül szükségessé, -hogy termelési feleslegeinket 
oly időben bocsássuk a nemzetközi árúcserébe, amidőn azok érté-
kesítési lehetősége reánk nézve a legkedvezőbb. A kedvező érté-
kesítési lehetőségnek pedig nélkülözhetet len előfeltétele elsősorban 
mezőgazdasági termelési stat isztikánknak oly irányú kiépítése, mely 
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lehetővé teszi, hogy az irányadó körök lehetőleg már a gazdasági 
év elején tá jékozta tva legyenek te rmésünk nagyságáról és így már 
ekkor a belföldi szükséglet biztosí tása után megál lapí thassák az 
export lehetőséget . Mezőgazdasági termelési stat iszt ikánknak meg-
felelő re formjáró l a kormány már az 1922. évre nézve gondosko-
dott s most csak az ú j alapokra fekte te t t ada tgyű j tésben közre-
működő egyéneken, elsősorban a gazdaközönségen múlik, hogy fel-
fogva úgy nemzete, mint sa já t érdekeit , a valóságnak megfelelő 
adatok szolgáltatása út ján biztosítsa mezőgazdasági stat iszt ikánk 
jóságát és pontosságát . 

Külkereskedelmi forga lmunk a legélénkebb volt a szomszédos 
Német-Ausztriával és Cseh-Szlovákiával, mind a két állammal szemben 
te rmésze tesen árúcserénk je lentékenyen passziv. Passzív volt azon-
ban árúcserénk a többi államokkal szemben is s az egyedüli Jugo -
szlávia volt az, amelynél kivitelünk meghaladta 728 millió K-val a 
behozot t árúk értékét . Külforgalmunk és mérlegünk azokkal az orszá-
gokkal szemben, amelyekkel 1921-ben élénkebb á rúcseré t folyta t -
tunk, a következőként alakult : 

Behozata l Kivitel Behozatal i Kivi te l i 
többlet t öbb l e t 

m i l l i ó k o r o n á b a n 

Német-Ausztria 16.206 
Cseh-Szlovákia . . . 12.611 
Románia .... . . . . . . . . . ___ 1.510 
Jugoszlávia . . . . . . . . . 331 
Németo r szág . . . . . . . . . . . . 5,575 
Olaszország . . . . . . . . . . . . 2.107 
Franciaország . . . . . . . . . 821 
Németalföld . . . 791 
Lengyelország . . . . . . . . . 758 
Észak-Amerikai r c , 
Egyesült-Államok " " 

Külkereskedelmi forgalmunk eredményeiben is csak ismét ú jabb 
bizonyítékát látjuk annak a gazdasági életben elismert elvnek, hogy 
egy ország, mely termelésében akár gazdasági ere jének felosztása, 
akár termelési eszközeitől való megfosztása folytán megbénít tat ik, 
a nemzetközi gazdasági életben nem életképes. Életképességét , vagyis 
a termeléshez szükséges éltető és lüktető ere jé t csak úgy képes 
visszanyerni, ha a termeléshez szükséges pénzügyi erők külföldi 
kölcsönök alakjában rendelkezésére bocsát ta tnak s gazdasági életé-
ben nem zavarja a nemzetközi politika. 

11.896 4.310 
3.576 9.035 
1.087 423 
1.059 
2.063 3.512 

781 1.326 
86 735 

137 654 
462 296 

23 528 
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Hogy külkereskedelmi forga lmunkban a háború előtti viszonyok-
hoz képest még nagyobb visszaesést nem látunk, s az 1921. évben 
az előző évhez képest általában véve mégis inkább némi fe j lődést 
észlelünk, egyedül annak az erős nemzeti és lé t fenntar tó érzésnek 
köszönhető, mely a magyarságban, mint az európai kul turát kép-
viselő nyugati államok védőbás tyá jában, mindig erősen ki volt fe j -
lődve, s megtudta mindig találni azt az utat, mely a termelő és 
fogyasztó közönség érdekeit kiegyenlí tet te akként, hogy mindenki-
nek oly békés ot thont teremtsen, amely az illetőnek legalább a 
lé t fentar tásához szükséges előfel tételeket megadja . Ez elvet továbbra 
is szem előtt tartva, szükségleteinknek a végsőkig való redukálá-
sával és termelésünk fokozásával te l jes erőnkkel azt kell megvaló-
sítanunk, hogy kivitelünket gyarapí tsuk és behozata lunkat apasszuk, 
s mint tőkeszegény ország, melynek fizetési mérlege passzív, kül-
kereskedelmi forgalmunk kiviteli többle te ú t ján mutassuk meg 
képességünket a külföldi követe lések kamatainak f izetésére és az 
esedékes részletek tör lesztésére . 

Szabóky Alajos. 

» 



A nemzetgyűlés működése közgazdasági 
szempontból.* 

A nemzetgyűlés 1920 február 16-án összeült, hogy az ú. n. népköz-
társaság és tanácsköztársaság által tel jesen megzavar t közjogi állapoto-
kat rendezze és mintegy alkotmány alkotó vagy visszateremtő gyűlés 
az ország közjogi helyzetét tisztázza. A választás két évre szabta 
működése idejét. És mikor 1922 február 16-án letelt ó r á j a : az ország 
közjogi állapota nem volt rendezve. 

Igaz, az 1920 : I. t.-c.-ben megállapít ja a nemzetgyűlés , „mint 
a nemzeti szuverénitás kizárólagos tö rvényes képviselete azt, hogy 
a királyi hatalom gyakorlása 1918. évi november hó 13. napján 
megszűn t ; megállapít ja továbbá, hogy Magyarországnak és társ-
országainak a volt osztrák birodalmi tanácsban képviselt királysá-
gokkal és országokkal fennállot t feloszthatat lan és elválaszthatat lan 
együttbirtoklása a bekövetkezet t események folytán m e g s z ű n t ; — 
de a nemzetgyűlés a mindezekből a tényekből folyó köve tkezmé-
nyek megállapítását a békekötés utáni időre ta r t ja fenn magának." 

A békekötés a trianoni békeparancs a lakjában csak 1921 
július 31-én lett az 1921 : XXXIII.*t.-c.-be iktatva ; így tehát a kilá-
tásba vett megál lapodások helyett a megélhetés szempont jából 
legalább az állami főhata lom ideiglenes rendezéséről kellett gon-
doskodni. 

A nemzetgyűlés ez okból magát a | t nagya r ál lamszuveréni tás 
törvényes képviselőjének nyilvánítja, mely alkotmányunk értelmé-
ben az államhatalom gyakorlásának további módjá t is jogosul t 
rendezni (1920 : I. t.-c. 2. §.). Kimondja, hogy a törvényhozó hatal-
mat a nemzetgyűlés gyakorol ja (4. §.), a bírói hatalmat a bíróságok 
a törvényhozás további intézkedéséig a magyar állam nevében 
gyakorol ják (7. §.) és addig, míg az államfői hatalom gyakor lásának 
mikéntjét véglegesen rendezi, az állami teendők ideiglenes e l lá tására 
kormányzót választ (12. §.). 

* Elnöki megnyitó a Közgazdasági Társaság 1922 április 27-én tar tot t 
közgyűlésén. 
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Ezzel az alkotmányozó nemzetgyűlés a lko tmányrendező műkö-
dése pihenőre ment, miután az ország sorsát a tr ianoni békeparancs 
létrejöt te és megkívánt ratifikálása mindvégig függőben ta r t ja . 
Egyedül a nemzetgyűlés működésének végefelé ter jesz t elé a kor-
mány a főrendiház re formjáró l egy javaslatot , amely mindazáltal 
már nem kerülhetet t törvényhozói tárgyalás alá; végül kénytelen 
volt a nemzetgyűlés a szövetséges államok parancsára néma hall-
gatagsággal megszavazni a IV. Károly őfelsége uralkodói jogainak 
és a Habsburg-ház t rónörökösödésének megszűnéséről szóló 1921. 
évi XLVII. t.-cikket. 

* * * 

Ha így a nemzetgyűlés az e rőhata lom súlya alatt tulajdon-
képeni célját, az ország a lkotmányos helyzetének rendezését el nem 
érte, két éven át tar tó működése alatt az ország megzavar t viszonyai 
és kivált pénzügyi nehéz állapota mellett nagyszámú teendővel 
halmozta el. Számra nézve valóban nagy munkát végzett . A lefolyt 
két év alatt nem kevesebb, mint száztizenegy törvény szentesí t te-
tett, és pedig 41 az 1920. évben, 55 1921-ben és 15 1922-ben. 

A törvények közül 5 közjogi, 30 közigazgatási, 36 pénzügyi, 
10 általános közgazdasági, 5 mezőgazdasági , 4 kereskedelempoli t ikai , 
2 bank- és pénzjegyügyi természetű , 15 a t r ianoni békeparancs és 
az általa követel t ügyekre vonatkozik. 

A nemzetgyűlés működésének szellemét a kor sajá tságos 
viszonyai te remtet ték . Az ország egy hosszú háború alatt megszokta 
azt, hogy a kormány és az állam a rendes jogál lapot mellőzésével 
legjobb belátása szerint önhatalmú intézkedéseket tesz. A kormány 
gondviselésszerű el járása lett szabály, az egyes egyén joga, érdeke, 
kívánsága há t té rbe szorul. A közérdek magáévá teszi, sőt gyakran 
megsemmisíti az egyéni érdeket . A háború alatt kifej lődött ez az 
általános hangulat az ú. n. köztársaság alatt erősen szociális irány-
zattal megtelten az állami beavatkozás szel lemében még csak meg-
erősödött . Az ú. n. tanácsköztársaság és az oláh foglalás pedig a még 
megmaradt egyéni tevékenységet és magántula jdon érzeté t egészen 
semmivé tette. 

Ezzel az előkészülettel lépünk mint a szövetséges államok 
által legyőzöttnek jelzett és tagjaiban megcsonkí tot t ország 
halálos ellenségek szomszédságában ú j életbe, és ennek az ország-
nak kell törvényeket hozni s ezt az országot ily körülmények közt 
kell ú j életre kelteni. 
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Erkölcsileg sülyedt világfelfogás, megingott jogérzés, megcsök-
kent bizalom a történet igazságában, túlbizakodás az állam hatalmá-
ban, és a szövetséges hatalmak igazságszeretetének teljes hiánya 
mellett jogaink érvényesítésének lehetetlensége : ez az a környezet , 
melyben a nemzetgyűlésnek működnie kellett , és mely alkotásaiban 
lépten-nyomon kifejezést nyer . 

Mindezekhez járul még az az irány, mely a nemzetgyűlési 
képviselők többségében vezetet t . A két domináló párt , a keresz tény 
nemzeti és a kisgazda-párt igényei képezik a kormány kezdeménye-
zésének forrását . A keresztény nemzet i -pár t az egykor i nép-pár tnak 
erős antiszemita érzéssel való fe l támasztása . Az a körülmény, hogy 
az u. n. népköztársaság főtényezői, a radikálisok és a szociál-
demokraták nagyobbrész t izraelitákból alakultak, továbbá hogy a 
tanácsköztársaság vezető alakjai szintén zsidók voltak, nagy támaszt 
adtak a pár t tö rekvése inek és annak a nézetnek, hogy a zsidókat 
vissza kell szorítani a köztéren való szerepléstől . A kisgazdák 
ismét a nagybir tokosok, az ar isztokraták és városi elemnek eddigi 
állítólag megokolat lan politikai túlsúlyával szemben hangozta t ták 
a kisgazda politikai je lentőségét , országfenntar tó jel legét és köve-
telték, hogy a törvényhozás ezentúl e lsősorban a kisgazda é rdeké t 
jut tassa érvényre , mert ekkép az ország legjobban érdekel t osztálya 
jut abba a helyzetbe, hogy az országot felvirágoztassa. 

íme a hangulat , a környezet és a szellem, mely a nemzet -
gyűlés működésénél i rányadó és mely az ország ügyeinek rende-
zésénél é rvényre jutot t . Pedig egy nemzet anyagi jó lé tének meg-
alapozásáról, pénzügyi viszonyainak rendezéséről , pénzér tékének 
megromlása elleni védelemről, ál lamháztartásának egyensúlyáról , szó-
val a legnehezebb és legfontosabb közgazdasági kérdésekről volt szó, 
melyek megoldásra vár tak és törvényhozói elintézést követel tek. 

f 

Át té rve a részletekre, mindenekelőt t u ta lunk azokra a törek-
vésekre, melyek a kormány önkényes intézkedési jógát szélesbítik, 
és az önkényuralmat , mely a többszörös for rada lmakban oly nehéz 
helyzetet teremtet t , állandósítják. 

Elsősorban kell itt felemlíteni az 1920 : VI. t .-cikket, a háború 
esetére szóló kivételes hatalom idejének meghosszabbí tását . 

Tekintettel a háború és a forradalom következtében előállott 
rendkívüli viszonyokra, a háború esetére szóló kivételes intézkedé-
sekről alkotott törvényekben foglalt felhatalmazásokon alapuló 

4 
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kivételes hatalom időtartama a békeszerződés megerősítésétől számí-
tott egy évre meghosszabbít tat ik. 

Ez az egy év tu la jdonkép 1922 augusz tus 26-ával végződnék, 
mégis a tö rvény 3. §. szerint a minisztérium rendelet te l fog ja 
megállapítani azt a napot, melyben a kivételes hatalom a mondot t 
elv szerint megszűnik. 

A kormány mindenhatóságára vonatkozó ezt a törvényes fel-
hatalmazást túlságos homályosságában maga a tö rvényhozás is 
magyarázatra szorulónak találta, ezért mondja , hogy ahol a tör-
vények előbb a hadviselés érdekéről szóltak, most ezzel „az 
ország belső rendjének és közbiztonságának, valamint külső politiká-
jának érdekei" egy tekinte t alá esnek ; ezzel a magyarázat tal ugyan 
nem sokkal több vi lágosságot kaptunk, mer t ez a fogalmazás 
minden intézkedésre illik, amit a kormány akar, mert a kormány 
minden intézkedése tényleg csak „az ország belső rendjére , a köz-
biztonságra és a külső polit ikára" t e r j ed ki s így a kormány mind-
ezekben a dolgokban, tehát mindenben a tö rvény ér te lmében 
önhatalmúlag intézkedet t is. 

Ezen mindenhatósága tudatában t a r t j a fenn máig is az 
Országos Központi Árvizsgáló Bizottságot és ruházta fel kivételes 
hatalommal, pl. illetékszedési joggal azon vállalatokkal szemben, 
me lyekármegá l l ap í t á s i hatalmát igénybe veszik és így törvényhozási 
intézkedés nélkül milliókra menő bevétel ről rendelkezik. Ezen törvény 
alapján tar t ja fenn az érdekelt szaktes tüle tek kérelme ellenére a Szén-
bizottságot és gátolja a szénforgalom kifej lődését szabadságában ; a 
Szénbizottság is legújabb időben il letékszedési joggal ruházta to t t f e l ; 
ugyanezen alapon tartat ik fenn a nemzetközi kereskedésben a 
behozatali és kiviteli tilalmak, valamint az engedélyek rendszere ; és 
tar ta tnak fenn az útlevélkényszerrel kapcsola tos nehézségek és számos 
más hatósági intézkedés ; szabályoztat ik a lakásügy, lakások igény-
bevételével, a háztula jdonos jogainak megszorí tásával , lakáshivatal 
felállításával stb. stb. 

De nem elég, hogy a törvényhozás ezzel az általános meg-
hatalmazással látta el a kormányt , lépten-nyomon felhatalmazza a 
kormányt oly intézkedésekre is, melyeket tu la jdonkép törvényben 
kellene szabályozni. 

[gy a pénzügyek terén a miniszter van felhatalmazva, hogy a 
szesz, az ásványolaj, a cukor, az ecetsav, a sör á rának meghatározása 
alkalmával a kincstárnak a nyereségben való részesedését meg-
állapítsa. A só árát a pénzügyminiszter rendeli el. A lőpor monopó-
lium rendszeresí tése a kormányra bízatik. A mesterséges édesítő-
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szerek forgalmának szabályozására a pénzügyminiszter nyer fel-
hatalmazást stb. stb. 

Az egész nemzetközi kereskedelmi politika a k o r m á n y kezére 
bízatik. Miirán 1917-ben a nemzetközi szerződések egy része le jár t 
és a háború alatt legnagyobbrészt megszűntek, misem t e r m é s z e -
tesebb, minthogy az 1920 : XXI. t.-c. egyes külál lamokkal való 
kereskedelmi és forgalmi viszonyaink ideiglenes rendezéséről , fel-
hatalmazza a kormányt , hogy ezeknek a viszonyoknak ideiglenes 
szabályozása céljából ideiglenes megál lapodásokat lé tesí thessen, 
átmeneti in tézkedéseket tehessen, i l letőleg az ideiglenes megállapo-
dásokat legkésőbb 1921. évi december 31-ig t e r j e d ő hatállyal r en -
deleti úton életbeléptethesse ; és ezt a fe lhatalmazást az 1921 : LV. 
t.-c. megúj í t j a , illetőleg 1922 december 31-ig t e r j e sz te t t e ki. Effé le 
felhatalmazások akkor, midőn átmenet i korszakban ú jabb szerző-
dések tárgyalására nincs meg a lehetőség, békés és rendes időkben 
is szokásosak. 

A kényszerhelyzetből magyarázható a pénzügyi fe lhatalmazási 
1920 : IV. t.-c.-nek az a rendelkezése, mely a 25. §-ban jóváhagy ja 
a kormánynak azt az intézkedését , hogy az 1907 : LIII. t.-c. rendel -
kezésétől el térőleg arany helyett a vámokat bizonyos felpénz számí-
tásával bankér tékben lehessen fizetni, s felhatalmazza a kormányt , 
hogy a felpénznek mérvé t az a rany ár folyamának mindenkor i 
f igyelembevételével időnként akkép állapítsa meg, hogy ez a fel-
pénz a közszükséglet i cikkeknél alul marad jon azon százalékon, 
mely az aranynak a bankér tékhez avagy egyéb fizetési eszközökhöz 
viszonyított valóságos é r tékarányának megfelel , míg viszont nélkü-
lözhető és fényűzési cikkekre nézve a kormány az arany minden-
kori valóságos árkeletérig t e r j e d h e t ő fe lpénzt állapíthat meg. 

Rendes viszonyok közt is szokásban volt, mihelyt ázsió muta t -
kozott , hogy a pénzügyminiszter havonkint megál lapí tot ta a lefolyt 
hó ázsiójának át lagában a következő hóra az arany árá t bank jegyek-
ben. A nemzetgyűlés tö rvényes felhatalmazása a kormány intézke-
dési jogát azonban a vámok módosí tására ter jeszt i ki ; nem azt 
mondja, hogy az arany árfolyamát bankjegyekben bizonyos mér ték-
ben határozza meg, hanem azt, hogy^ezt az arányt többé-kevésbé , 
aszerint, amint a behozatal cikkei a közszükséglet f edezésé re 
többé-kevésbé szükségesek, szállítsa le. A vám magasságát a vám-
tarifa állapítja meg aranyban ; aki pedig bankjegyben fizet, az a 
kormány által megjelölt „felpénz"-ben fizethet. ' 

Még tovább megy az 1920 : XXII. t.-c. a vámokra vonatkozó ideig-
lenes rendelkezésekről . Ez felhatalmazza a kormányt , hogy tekin-

4* 
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tettel a háború befejezte óta beállott rendkívüli gazdasági viszo-
nyokra, az 1907 : LUI. t.-c. s az annak mellékletét képező autonom 
vámtarifa egyes rendelkezéseitől eltérő intézkedéseket tehessen. 

Ezen törvény tel jes intézkedési jogot ad a kormánynak a 
vámügyekben ; megszünte thet i tel jesen egyes cikkek vámjai t , vagyis 
vámmentes behozatalukat engedhet i m e g ; mérsékelhet i a t é te leke t ; 
szóval a szükségleteknek megfele lően intézkedhet ik . 

Még ezenfelül a nemzetközi kereskedés t szabályozza az 1920. évi 
XIII. t.-c. a kiviteli i l letékekről. Ez ugyanis felhatalmazza a pénz-
ügyminisztert, hogy egyes árúk kivitele alkalmával kiviteli illetéket 
szedhessen. Azt, hogy mely árúk esnek kiviteli illeték alá, valamint 
a kiviteli illeték mértékét a pénzügyminiszter időnként rendelet tel 
állapítja meg. 

Itt is tehát tel jes miniszteri önkény lett a szabály. 
Ugyancsak a kormány hatalmának fe j lesz tésére szolgál az a 

felhatalmazás, melyet az 1922 : I. t.-c. 18. §. ad a kereskedelmi 
miniszternek, mondván, hogy a hazai szénbányászat fe j lesztése 
érdekében olyan beruházások lehetővé té te lére , amelyek a szén-
termelés gyors növelését biztosít ják (üzemi berendezések és mun-
kásházak), a szén hatóságilag megállapí tandó árába beszámí tha tó 
felárakat állapíthasson meg és in tézkedhessék aziránt, hogy az ezen 
felárakból befolyó összeg a bányavál latok által és azok tulajdoná-
ban létesítendő, a kereskedelmi miniszter által engedélyezendő 
beruházások költségeinek az általa megha tá rozo t t részben és módo-
zatokban való fedezésére használ tassák fel. 

Szénfelárak a széntermelés fokozására és a széngazdálkodás 
javítására irányuló általános akciók költségeinek fedezésére és az 
inség enyhítésére célzó intézkedésekre is megállapíthatók. 

Az inség enyhítésére szóló in tézkedésekre métermázsánkint 
megállapított felárral egyenlő összegű illetéket kell ugyané célra 
kiszabni a külföldről behozot t szén minden métermázsá ja után. 

Csak a szénkérdésben is látni, mily mér tékben hatnak kor-
mányintézkedések a drágulás fokozására. Az Országos Árvizsgáló 
Bizottság métermázsánkint 1 K, a Szénbizot tság 25 fillér, és most 
beruházások fedezésére és az inség enyhí tésére megszámlálatlan 
felárak fizetendők. És mindezt a bányavállalat a szén árába beszá-
mí tha t ja ! . . . 

* * 

A keresztyén nemzeti szellem (az ú. n. kurzus) poli t ikája több 
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törvényben talál kifejezést, melyeknek célja, burkol t a lakban ugyan, 
a zsidóknak a köztérről való leszorítása. 

Ilyen mindenekelőt t az a törvény, mely a „numerus clausus" 
neve alatt a főiskolák beira tkozását szabályozza. Ez az 1920.- évi 
XXV. t.-c. a tudományegye temekre , a műegyetemre , a budapes t i 
egyetemi közgazdaságtudományi kar ra és a jogakadémiákra való be-
iratkozás szabályozásáról szól. Eszerint az 1920 21. tanév kezdetétől 
csak oly egyének i ra tkozhatnak be, kik nemzethűségi s erkölcsi 
tekintetben fel tét lenül megbízhatók és csak oly számban, amennyinek 
alapos kiképzése biztosítható. 

Az egyes karokra (szakosztályokra) fe lvehető hal lgatók számát 
az illetékes kar (a műegyetemen a tanács) javaslata alapján a köz-
oktatási miniszter állapítja meg. 

A felvétel az engedélytől függ. 
Az engedély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi meg-

bízhatóság mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi képességeire , 
másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén 
lakó egyes népfajokhoz és nemzet iségekhez tar tozó i f jak arányszáma 
a hal lgatók közt lehetőleg e lér je az illető nép fa j vagy nemzet iség 
országos arányszámát, de legalább k i tegye annak ki lenctizedrészét . 

Hogy ez az intézkedés kizárólag a zsidóság ellen irányul és 
nem az „alapos kiképzés" biztosítását célozza, az már abból is 
világos, hogy míg csonkí tot t Magyarországon az izraeliták az összes 
népességnek 6'2°/0-át teszik, az 1913/14. évben a budapest i egye-
temen be volt i ratkozva 3047 hallgató a jogi tanfolyamokban, 
köztük 741 izraelita, t ehá t 24% ; — az orvosi szakra 2994 hallgató, 
köztük 1556 izraelita, tehát 5 1 % ; — a bölcsészeti szakra 1116 
hallgató, köztük 210 izraelita, tehát 18*8%; és a gyógyszerészet i 
szakra 216 hallgató 61 izraelitával, tehát 28"3% — az általános népe-
sedés 6 '2%-ával szemben tehát erős redukció volt szükséges és 
így a „numerus clausus" cége alatt az egyetemről elég zsidót el 
lehetet t űzni. 

Némi tekintetben hasonló szellem hozta létre az 1920 : XXXI. 
t.-cikket a budapest i kir. magyar tudományegyetemi közgazdaság-
tudományi kar felállításáról és ideiglenes szervezetéről . S z e r i n t e : 
Budapesten közgazdaságtudományi kar állíttatik fel, mely az 
1920/21. egyetemi év kezdetével megnyittatik. 

A kar négy szakcsopor t ra oszl ik: 1. egyetemes közgazdasági 
és közigazgatási, — 2. mezőgazdasági, — 3. kereskedelmi, — 4. kül-
képviseleti és konzuli szakcsoportra . 

A budapesti m. kir. keleti kereskedelmi akadémia, mint külön 
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tanintézet megszűnik és feladatairól a közgazdaságtudományi kar 
gondoskodik. 

A budapest i m. kir. kereskedelmi iskolai tanárképzőintézet 
az egyetemi közgazdaságtudományi karhoz kapcsoltatik és annak 
kebelében szerveztetik. 

A közgazdaságtudományi karnak nyílt célja a közgazdasági 
minisztériumok és a közgazdasági intézmények (bankok, szövetke-
zetek, részvénytársulatok, ipari és kereskedelmi vállalatok, nagy 
gazdaságok és gazdasági vállalatok) számára alkalmas tisztviselőket 
és vezetőket kiképezni és ekkép odahatni, hogy a gazdasági, ipari 
és kereskedelmi életben az eddig leginkább zsidó elemek keresz-
tényekkel pótol tassanak. Váj jon ezért kellett-e okvetlenül egy ú j 
tudományi kar t életbeléptetni, mely önmagában állva fontos 
ügyekben, jogtudományi és bölcsészeti karok hiányában, nem is 
tudja még nagy költségek árán sem elérni az általa kitűzött célt, 
épp akkor, midőn csonkított Magyarországon a kolozsvári és pozsonyi 
egyetem sorsa iránt is kell gondoskodni és a magasabb kiképzésre 
szolgáló tanintézetekben tú l tengés mutatkozik. Kellett-e — ha már 
a gazdasági (mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi) szakok felső 
oktatásáról van szó — a már fennálló tudományegye tem és a 
műegyetem alkalmas tágítása helyet t (eset leg ú j kar felállítása 
út ján is) ezen' jntézetek meghallgatása nélkül, vagy éppen javaslatuk 
ellenére külön intézetet teremteni : — ez mindeneset re viszonyaink 
közt nagyon is kérdéses. 

Ugyancsak a keresztény nemzeti szellem követel te az állami 
italmérési jövedéknek az 1921 : IV. t.-c.-ben foglalt módosítását. 
Az új törvény az italmérési üzlet erkölcsi nivóját kívánja emelni. 
Amint a miniszteri indokolás kifejti, különös gondot fordít arra, 
„hogy az italmérési üzletek az állam- és a társadalomel lenes tanok 
ter jesztésének melegágyai a jövőben ne legyenek, s hogy csakis a 
törvényes rendelkezéseket tisztelő, engedélyüket üzérkedésre és 
kisebb exisztenciák kizsákmányolására fel nem használó és minden 
tekintetben tel jesen megbízható egyének nyerhessenek italmérési 
engedélyeket." Irányelvül jelöli ki a minisz ter : „nem tévesztve el 
szem elől azt, hogy jó fogadókkal kapcsolatos vendéglők az ipar 
és kereskedés fej lődésének hathatós előmozdítói, hogy a hazafias 
irány szolgálatában álló fogyasztási szövetkezetek a községekben 
lakó gazdaközönség igényeinek kielégítésére különösen alkalmasak", 
a rendelkezés alá kerülő korlátlan kimérési engedélyek elsősorban 
a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, a vi lágháború által 
súj tot t egyéb népré tegek s általában mostoha helyzetben levő 
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kisebb existenciák számára tar ta tnak fenn. „ Jövőre egyáltalában 
csak megbízható és üzleti tisztességre súlyt fektető egyének fognak 
foglalkozhatni i talméréssel" és „az állami és társadalmi rend bizto-
sítása elodázhatlanná teszi, hogy az érvényben levő italmérési enge-
délyek biitokosaik személyi megbízhatósága szempontjából szigorú 
revizió alá vétessenek és a megbízhatat lan elemek az i talmérés 
üzletéből el távolí t tassanak." 

A „megbízhatóság" te l jesen te tszésszerű fogalma egyáltalában 
nagy szerepet játszik a nemzetgyűlés törvényeiben. Maga az ipar-
törvény, 1922 : XII. t.-c., az iparengedélyek megadásánál fősúlyt 
fekte t a kérelmező „megbízhatóságára" anélkül, hogy a törvény-
hozás ennek a lényeges föl té telnek közelebbi meghatározásá t bárhol 
is adná. 

* * * 

A mezőgazdaság é rdekében nemcsak a helyzet és az, hogy a 
nemzetgyűlésnek egyik erős pár t j a a kisgazdák köréből állott, ha-
nem a háború óta a földbir tok r e fo rmja iránt támasztot t követe lések 
is nagy je lentőségű törvények meg te remtésé re indították a kormányt : 
az érdekképviselet , a földbir tok megosztása és mezőgazdasági hitel-
ügy rendezése nyert törvényhozási megoldást . 

A mezőgazdasági érdekképviselet ügyét Rubinek Gyula földmí-
velési miniszter demokra ta alapon úgy akar ta rendezni, hogy alúlról 
(a járásokból , esetleg egyes községekből) haladva a vármegyék, több 
vármegyéből alakult kerületek s végül az egész ország egy-egy kép-
viseleti szervezetben tömörül jenek, de úgy, hogy a munkás, törpebir-
tokos, kisbirtokos, középbir tokos és nagybir tokos ötöd-ötöd részben 
jusson be minden szervezetbe és minden felsőbb szervezet az alsóknak 
választott egyéneiből alakuljon. Mindenesetre jól kigondolt terv, de 
kétséges, vájjon az eddigi szabad alakulatok, a gazdasági egyesüle-
tek helyett a kényszeralakulás be fog-e válni nálunk és lesz-e a kor-
mányban annyi szellemi erő, hogy ezt a szervezete t rendes műkö-
désben fenntar tsa ; és kérdés, találkozik-e e legendő képzet t gazda, ki 
ezen szervezetek vezetésére mint elnök vagy t i tkár vállalkozik és 
kinek ebbeli fáradozását az illető képviseleti szerv kellő díjazásban 
részelteti. 

Maga a törvény az 1920 : XVIII. t.-c. a mezőgazdasági érdek-
képviseletről. 

A törvény szervezi a) a vármegyei, járási és városi, ahol szük-
séges, a községi mezőgazdasági bizot tságokat i— megszünte tve az 
1894: XII. t.-c. alapján létesült városi és vármegyei bizottságokat . 
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Választó minden 24 éves férfi, ki földbir tokos, bér lő vagy munkás, 
cseléd és alkalmazott. A választás 5 csopor tban tör ténik : 1. munkás, 
cseléd és alkalmazott . 2. 10 kataszteri holdnál nem nagyobb bir-
tokos vagy bérlő. 3. 1 0 - 3 0 kat. holdú bi r tokos vagy bér lő . 4. 3 0 - 1 0 0 
k. h. bir tokos vagy bérlő és 5. a 100 holdnál nagyobb bir tokos és 
bérlő. — Minden csoport a megválasztandók számának egy ötödét 
a sajá t csoportbeliekből választ ja . 

b) a mezőgazdasági kamarákat , melyeknek számát, székhelyét 
és területét a miniszter rendele tben állapítja meg. A kamarák tagjai 
a vármegyei és törvényhatósági városi bizot tságok által kebelükből 
választott tagok és e hivataluknál fogva rész tvevő tagok. A kama-
rák köl tségük fedezésére i l letékeket ve the tnek ki, legfölebb az illető 
területi földadd és a bér lők ke rese t i adó jának 4 % erejéig. 

c) az országos mezőgazdasági kamarát , mely minden mező-
gazdasági kamara tagjai sorából 15 rendes és 15 pót tagból alakul. 

Első ízben ezt az országos kamará t a miniszter hívja össze-
A mezőgazdaság érdekében, de egyúttal a részben mestersé. 

gesen fokozot t fö ldéhség csillapítása céljából foglalkozot t a nem-
zetgyűlés a földbirtok kérdésével. Buza Barna a Károly i -kormány 
alatt földmívelési miniszter a kommunizmus felé haj ló szocialista 
miniszterek nyomása alatt elkészítette az ú. n. n é p t ö r v é n y e k közt 
mint XVIII. nép törvény szereplő tö rvényt „ a földmívelő nép föld-
höz jut ta tásáról" . Ez a tö rvény szolgál szomorú alapúi az utódál-
lamokban az elfoglalt magyar ' terü leteken levő magyar földbirtokosaink 
megrablására, de magában Csonkamagyarországban sohasem jutot t 
érvényre, miután az 1920:1. t.-c. 9. §. szerint, az országos törvény-
tárból az odabeiktatot t úgynevezet t néphatározat és nép tö rvények 
törül te t tek" . Rubinek földmívelési miniszter erélyesen hozzá is fogot t 
a bi r tokreformhoz, el is készítet te a törvényjavas la to t , melyet ez-
után Szabó István némi módosítással magáévá is te t t és melyet a 
törvényhozás el is fogadot t . 

Ez a törvény az 1920 : XXXVI. t.-c. a földbir tok helyesebb 
megosztását szabályozó rendelkezésekről . 

A törvény célját maga a tö rvény 1. §-ban abban találja, hogy 
„a magyar földbirtok megosztását helyesebbé tegye." E végből ez a 
törvény a lehetőségekhez képest előmozdítja a földszerzést főleg azok 
részére, akik a föld gondos és szorgalmas mívelésére képesek és 
hajlandók is, de eddigi viszonyaik közt h ibá jukon kivül földhöz 
nem juthat tak. 

A földbirtok megoszlásának helyesebbé tételéhez szükséges 
ingatlanokat az állam lehetőleg szabadkézből, á rverésen a törvény 
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által biztosított e lővásárlás jogán szerzi meg. Ha azonban a szük-
séges ingatlanok ott, ahol r á j u k közérdekből éppen szükség van, a 
mondot t módon nem szerezhetők meg, az állam a tö rvény által 
szabályozott megvál tás ú t j án veszi át. 

A törvény közérdekű földbirtokpoli t ikai célnak m o n d j a : az 
arany vagy ezüst vitézségi é remmel k i tünte te t t földmívelők, a föld-
míves hadirokkantak, a munkaképes földmíves özvegyek és felnőt t 
földmíves hadiárvák fö ldhöz ju t t a t á sá t ; — gazdasági munkásházak 
emelésé t ; — a mezőgazdasági munkásoknak, törpe- és kisbirtoko-
soknak fö ldhözju t ta tásával való megerős í tésé t ; — közszolgálati 
alkalmazottaknak, becsülettel szolgált ka tonáknak és az é rdemes 
gazdat iszteknek fö ldhöz ju t t a tásá t ; — közoktatási célokat szolgáló 
intézmények és közlegelők lé tes í tésé t ; — haladó gazdálkodásnak 
irányt mutatni hivatot t középbir tok alakítását . 

A főelvek, melyeket a tö rvényhozás k ö v e t e t t : a magántu la jdon 
és a termelés biztosítása, valamint a háborúban tényleg rész tve t t 
földmívelőknek a lehetőséghez képest fö ldhözjut ta tása . Két el lentétes 
érdeket kellett kielégíteni : a föld helyes megosztását és a te rmés-
eredmények emelését . A helyes megosztás kívánja, hogy a tö rpe- , 
kis- és középbir tokokat szaporítsuk, a nágybir tokokat csökkentsük ; 
ámde a legjobban felszerelt gazdaságok nálunk a nagybir tokok és 
az intenzív gazdálkodás leginkább azokon folyik, éppen ezért a 
b i r tokreform nem fogja a nagybir tokokat fe les legesekké tenni, csak 
arányait vál toztat ja meg és tú l tengései t nyirbálja meg, nem a jó 
üzemegységek megvál toztatása, hanem a rosszaknak jobbakkal való 
helyet tes í tése a cél. 

Szabály szerint csak azokról gondoskodik a reform, akik eddig 
is földmívelők voltak. 

A fö ldhözju t ta tandók sorából kizárja a tö rvény azokat, akik 
az állam vagy a közérdek ellen véte t tek , a katonákat , akik köteles-
ségüket nem te l jes í te t ték; akik a közelmúlt forradalmi mozgalmak-
kal kapcsolatban, vagy anélkül is a társadalmi rendre , békére vagy 
közbiztonságra veszélyesek. 

A törvény végreha j tásának főrészét , a földbir tok szerzését és 
elosztását egy a politikai pár tok fe le t t és a kormánytó l függe t len 
szerveze t : az országos fö ldrendező bizot tság végzi, mely vegyes 
bíróságban az ország legfőbb bírói hivatást be tö l tö t t férfiai és a 
mezőgazdasági érdekképvise le t választot t ja i vesznek részt. 

A törvény abból a szempontból indul ki, hogy a szükséges 
b i r tokoka t a szabadforgalomból (szabad alku és az elővételi jog 
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alapján) meríti. A megváltáshoz, vagyis a kisaját í táshoz csak akkor 
akar nyúlni, ha a szabadforgalom út ján földbir tok nem szerezhető . 

Megváltás alá kerülnek elsősorban a háború alatt szerzet t 
földbir tokok, a javaslat indokolása szerint körülbelül 500.000 hold 
szántó Magyarország csonka terüle tén. Utána sorakoznak a rész-
vénytársaságok, az állam elleni bűncselekmény miatt elítéltek és a 
ka tonaszökevények ingatlanai. Másodsorban a nagybir tokok kerül-
nek megváltásra. 

Az igények kielégítésében is bizonyos so r rende t kíván a 
törvény. Legsürgősebbnek mondja a házhe lyeke t ; ezekkel is első-
sorban a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ellátása kívánatos 
s ezekre a célokra mindenféle földbir toknak megvál tását lehetőnek 

* 

mondja. 
Miután a törvény így főkép a nagybir tok mívelésére és első-

sorban a beruházásokat illetőleg nagy bizonytalanságot hárít : ennek 
ellensúlyozására többféle intézkedést t a r t a l m a z : nevezetesen a 
megváltást 5 évre korlátozza, a k ívánatos és közérdekű beruházá-
sokra időleges mentessége t ad, és a külön kul turákat kivonja a 
megvál tás alól, sőt megengedi , hogy a bí róság előre kijelölje 
azokat a területeket , melyeket a nagybir tokokból majd meg kell 
váltani és megjelölhesse, hogy a megelőzőleg 10 év óta tö r t én t 
parcellázásokat mennyiben lehet az előirt földeladásba beszámítani. 

A megváltás árának megállapítását e lsősorban a felek egyez-
kedésére bízza a t ö rvény ; ha ez nem sikerül, vegyes bí róság dönt, 
melynek határozata a kúriához felebbezhető. A tö rvény megengedi 
a megváltási ár megfizetésének legfeljebb 10 évre leendő elhalasztását, 
addig is évi haszonbért vagy já radékot kell fizetni. 

A törvény a földek parcellázását magánvállalat ú t ján megengedi , 
de ellenőrzés alá helyezi. 

A törvény a járadékbir tok intézményével is foglalkozik és léte-
sítését rendezi. 

A törvény út ján keletkezett ú j földbir tok tekinte tében gondos-
kodás történik, hogy 'a b i r tokmegosztás összevásárlás, eladósodás, 
öröklés és elaprózás ú t ján ne változzék át ismét egészségtelen 
módon. Ez okból gondoskodik a törvény, hogy a szerzett ú j föld-
birtokot ne lehessen korlátlanúl eladni, adóssággal megterhelni, vagy 
haszonbérbe adni. Megengedi és módot nyúj t arra, hogy a családi 
tűzhelyet különleges jogszabályokkal meg lehessen védeni a foglalás 
vagy árverés ellen és lehessen oly családi b i r tokot alapítani, mely 
ne osztassák fel az örökösök közt, hanem osztatlanul szálljon át az 
örökösökre. A birtokhalmozás ellen azt az intézkedést tartalmazza 
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a törvény, hogy a vállalatok, alapítványok, egyházak s általában a 
jogi személyek földszerzését állandó hatósági ellenőrzés alá veszi. 

A törvénynek ezen rövid ismerte tése után idézzük a minisz-
teri e lő ter jesztésnek in te lmét : <Ne lássunk a földbirtokreformban 
varázsvesszőt, amely egy csapásra megszüntet minden bajt. Ne vár-
junk egy reformtól olyan hatásokat , amelyek a dolgok te rmésze tes 
r end jéné l fogva csak a r e fo rmok sorozatától várhatók. De egyet 
minden bizonnyal remélhetünk s ez legfőbb célja a t ö r v é n y n e k : a 
szociális béke megalapozása a falvakban. 

Még mielőtt ez a törvény életbe lépett, meghozták az 1920. évi 
XXIX. t.-cikket halasztást nem tű rő esetekben házhelyek kijelölé-
séről és kis haszonbérletek alakításáról. 

Miután a földbir tok rendezésérő l szóló törvényjavas la t tárgya-
lása hosszabb időt vet t igénybe, [ezért mint .maga a tö rvény szö-
vege mondja „a nemzetgyűlés tekintettel az idő e lőrehaladására , a 
tárgyalás alatt lévő javaslat elintézése előtt is lehetővé kívánja 
tenni a halasztást nem tű rő sürgős esetekben házhelyek kijelölését 
és kisbérletek alakítását" és e végből felhatalmazza a földmívelési 
minisztert, hogy az e végből alakítandó fö ldbi r tokrendező bizottság 
javaslata alapján házhelyek kijelölése és az erre szükséges terüle-
teknek - esetleg megvál tás ú t ján is - igénybevétele, továbbá 
kis haszonbérletek alakítása iránt intézkedhessék. 

A törvény célja azonban a sok helyütt mutatkozó erőszakos 
földosztásra való szándék elnyomása is volt, mert azt is mondja , 
„aki ezen törvény és az ennek alapján kibocsátandó miniszteri ren-
delet ellenére, vagyis nem az azokban megállapítot t e l járás szerint, 
hanem önkényesen vesz földet bir tokba, az sem a jelen törvény 
alapján, sem pedig a földbir tok helyes megosztását szabályozó ren-
delkezésekről alkotandó törvény alapján nem részesí thető sem ház-
helyben, sem kishaszonbérletben, sem földbir tokban." 

A gazdasági körök hosszabb idő óta folyó kívánságát tel jesí té 
a nemzetgyűlés, midőn meghozta az 1920 : XXX. törvénycikket a 
gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 1898. évi XXIII. t.-c. 
módosí tásáról és kiegészí téséről . 

A törvény célja a) az Országos Központi Hitelszövetkezet 
vagyoni helyzetét szilárdabbá tenni, b) működési köré t a hitelszö-
vetkezeti ügy érdekében kiterjeszteni , c) a h i te lszövetkezetek műkö-
dését némely irányban rendezni. 

Az Országos Központi Hitelszövetkezet még a koalíciós kor-
mány alatt 1907. óta nem kellő óvatossággal szakipari szövetkeze-
teket vont be működési körébe, melyeknél több milliónyi vesztesé-
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geket szenvedet t . A törvény 33. §-ában ezt a veszteséget elenyész-
teti, midőn rendeli, hogy „a hi telszövetkezetnél a szakipari szövet-
kezetek felszámolásából fe lmerül t hiányok fedezésére régebben 
elhelyezett 7 millió korona be té te t és időközi kamatai t a vesztesé-
gekre számolhassa el", vagyis az említett összeget nem kell az 
államnak visszafizetnie. Ezenkívül az állam, mely a hi telszövetkezet 
alaptőkéjéhez annak idejében 1 millió K összeggel járult , most ú jab-
ban „további 25 millió K összegű alapítványi üzletrésszel" járul s 
az állam részéről jegyzet t üzletrészek (telját a 26 millió K) a köz-
ponti hitelszövetkezet fennál lásának tar tama alatt vissza nem köve-
telhetők (19. §.). Végül a hi telszövetkezet ta r ta lékalapjának növelé-
sére 100 millió K névér tékű pénz tár jegyet bocsát az intézet tulaj-
donába ; a pénztár jegyek 5%-kal kamatoznak, hadinyereségadó, vala-
mint tőkekamat és járadékadó alól mentesek és az államkincstár 
által 1921 január 15-től kezdődőleg négy egymást követő évben 
évi egyenlő részletekben v i s szavá l t a tnak . 

Ezzel kapcsolatban tervbe volt véve, hogy a szakipari (ter-
melő és raktározó) szövetkezetek vál janak ki a Hitelszövetkezetek 
Országos Központjából és külön központban nyer jenek szerveze-
t e t ; az illető törvényjavas la t az érdekel t szaktestületek véleményé-
vel miadazáltal a pénzügyminisztér iumban megfeneklet t . Egyelőre 
Ipari szövetkezetek Országos Központi Szövetsége (IOKSz) név alatt 
az Országos Központi Hitelszövetkezet külön tag jaként működik 
egy szervezet és vár ja törvényhozási rendezésé t . 

A Központi Hitelszövetkezet működési köré t a törvény kitá-
gít ja és pedig azáltal, 

V 

hogy a szövetkezet általában minden hi te lszükséglet-ek 
kielégítéséről is hivatot t gondoskodni , melyeket a kisebb mező-
gazdaságok létesítése, termelésének b iz tos í tása és fej lesztése indo-
kol (17. §.); 

feladata körébe tartozik a szövetkezet eszméjének ter jesztése 
és népszerűsí tése, valamint a szövetkezeti rendszer tökéletesí tése 
(17. § .) ; 

e feladatával kapcsolatos kérdések megvi ta tása céljából éven-
kint szövetkezeti kongresszust hív össze és a kongresszus előkészí-
tésére választmányt alakít (17. §.) ; 

végül elrendeli (1. §.), hogy ezután a gazdasági és ipari hitel-
szövetkezet csak a központ közreműködésével és csak oly föltétel-
lel alakulhat meg, hogy az alakuló szövetkezet a központ rendes 
tagja lesz. 

I 
í 
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Ezenkívül azok a szövetkezetek, melyek eddig megalakul tak 
és eddig nem tar toztak a központ t ag ja i közé, üzlet és ügyvitelük 
tekintetében a központ által bármikor felülvizsgálhatók ; tagja ik 
egy tizede ezt a vizsgálatot ké rhe t i ; és az igazgatóság a vizsgálat 
e redményének beje lentésére a központ k ívánságára rendkívüli köz-
gyűlést összehívni köteles. (21. §.) 

A központ szervezetében az a lényeges vál tozás tö r tén t , hogy 
egy alelnököt a földmívelési miniszter, a másikat pedig, nem mint 
eddig a kereskedelmi miniszter nevezi ki, hanem az a szövetkezet i 
tagok által választatik (25. §.); ezzel is jelezni akar ja a tö rvény a 
nagyobb súlyú mezőgazdasági (és nem ipari) jel leget. 

A központ azon működését , hogy kamatozó és tör lesztés alá 
eső kötvényeket bocsát ki, a t ö rvény ezúttal szabályozza (27. §.) s 
a kötvényeket a gyámoltak és gondnokol tak pénzei gyümölcsöző 
elhelyezésére a lka lmasaknak jelöli ki (35. §.) 

A központ jövedelmének megosz tására nézve a rendes tar ta-
lék növelése és az üzletrészek 5 % - ° s kamatozta tása után maradó 
rész 30%-át „a falu műve lé sének és jó lé tének előmozdítására irá-
nyuló célra kell fordí tani" . A törvény itt a „falu" alatt egy ú j 
fogalmat t e remt , mely talán a Rubinek által megte remte t t „falu" 
egyesület i rányának szellemében a „kisgazda" közönséget kívánja 
értetni. A fogalom mindenesetre tág magyaráza t ra ad alkalmat és 
a törvényhozás szabatos nyelvezetével nem egyezik meg. 

A szövetkezetek belső ügyeire nézve a tö rvény még két intéz-
kedést t a r ta lmaz ; az egyik (9. §.) szerint az osztalék után megma-
radó tiszta jövedelemnek 30°/0-a „népjóléti célokra, még pedig első-
sorban a szövetkezet működési körzetének népjóléti céljaira fordí-
tandó," — a másik szerint (3. §.) a szövetkezet be l t e r jese bb földmí-
velés céljaira szükséges állatok, gazdasági gépek és eszközök, 
anyagok és tömegcikkek adásvételét abban az esetben, ha ezt a 
tömegbeszerzés gazdaságos keresztülvitele szükségessé teszi, nem 
tagoknak is közvetítheti . 

Ezen tö rvény törekvései t kiegészítve az 1922:1. t.-c. 27. §. fel-
hatalmazza a pénzügyminisztert , hogy a szövetkezeti in tézmények 
hiteligényének kielégítése céljából az országos központi hitel intézet 
által kibocsátandó pénztár jegyek biztosítására a pénztár jegyek kibo-
csátása arányában a közp. hi telszövetkezetnek megfelelő kibocsátási 
alapot bocsáthasson rendelkezésére . 

Végül a mezőgazdaság érdekében hozott törvény, mely a föld-
mívelési minisztériumnak a vármegyékben végreha j tó és tanácsadó 
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közegeit, m in t egy állandó kapcsolatot te remt m e g : az 1921 : XLII. t.-c. 
a gazdasági felügyelő szolgálatról. 

* 
* * 

A most rendszeresen közölt tö rvényeken kívül a nemzetgyűlés 
közgazdasági téren számos törvényt hozott , melyeket röviden a 
következőkben i smer te tünk : az 1920 : XV. t.-c. az árdrágí tó vissza-
élésekről szól. Ez a tö rvény az ártúllépés, árúuzsora , munkabér-
uzsora, árdrágító üzérkedés, árúelvonás, árúcsempészés és az árú 
forgalombahozatalának megtagadását vétségnek, még pedig árdrá-
gító vétségnek nyilvánítja és egy évig t e r j edhe tő fogházzal, 100.000 
koronáig t e r j edhe tő pénzbüntetéssel , hivatalvesztéssel és polgári 
jogok gyakorla tának fe l függesztésével — a cikkek elkobzása mel-
lett — bünteti . 

Ha az árdrágí tást közvet í tő követ te el, a fe lnőt t 10—25-ig ter-
jedhető botbüntetéssel , illetőleg a f iatalkorú 5—25-ig t e r j edhe tő 
vesszőbüntetéssel bünte tendő. A törvény hatálya életbelépésétől 
3 év elteltével, tehát 1923 július 16-án megszűnik. Az 1921 : XXXVI. 
t.-c. állami kislakások építéséről szól és felhatalmazza a kereskedelmi 
minisztert, hogy állami kislakások épí tésére 300 millió K-ás hitelt ve-
hessen fel. Az 1921 : LI. t.-c. a lakásépítés előmozdításáról kimondja, 
hogy az 1921 : XXXVI. t.-c.-ben megszavazot t 300 millió K hitel a fel-
merülő szükséghez képest a városok által épí tendő kislakások építési 
költségeihez való állami hozzájárulásra is felhasználható. A hozzá-
járulás összege után a város köteles az államkincstárnak 25 éven 
át évenkint 2"5% térí tést fizetni, mely összeg ismét kislakások épí-
tésének előmozdítására fordíttatik. A kislakások számára adómen-
tességek adatnak. Városok kölcsönműveletei kislakások építésére 
állami hitellel támogathatók. 

Az 1920 :XLI. t.-c. a Londonban 1920 október 20-án egy-
felől a m. kir. államkincstár nevében a pénzügyminiszter, más-
felől a d'Arcy exploration company limited vezetése alatt álló syn-
dicatus között kötöt t egyezmény ér telmében engedélyezendő vám-
mentességről szól. 

Az 1911 : V. t.-c. az ásványolaj , földgáz és más ásványolajfélék 
kutatási jogát állami monopolnak nyilvánítja. Az állam ezt a jogát 
az 1920 október 20-án Londonban kötöt t egyezménnyel à d 'Arcy 
exploration company limited vezetése alatt álló syndicatusnak engedte 
át, a mit a törvényhozás tudomásul vesz (2. §.) és egyút tal felhatal-
mazza a pénzügyminisztert , hogy mindazokra az anyagokra, felsze-
relésekre, berendezésekre, gépekre és más kellékekre nézve, melyre 
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az említett syndicatusnak a kuta tás céljaira szüksége van a vám-
mentességet és a vámmal kapcsolatos bármiféle illetéktől mentes 
behozatalt engedélyezhessen. 

Az 1921 : XXII. t.-c. a véd jegyek oltalmáról rendelkező 
törvények módosításáról és kiegészítéséről szól. A tö rvény 
felemeli a védjegyla js t romozásér t járó díjat 10 koronáról 200 
K-ra és míg eddig a díj a la js t romozó kereskedelmi kamara pénz-
tárát egészben illette, ezentúl 75% a kamarának, 25% pedig a köz-
ponti véd jegy la js t romot vezető kereskedelmi minisztérium (sza-
badalmi bíróság) pénztárának jut. Ezenkívül in tézkedés tör ténik 
az együttes (collectiv) véd jegyek la js t romozásáról és a pénzbünte-
tések felemeltetnek. 

Az 1920: XXXV. t.-c. a találmányi szabadalmakról szóló 1895 : 
XXXVII. t.-c. egyes rende lkezése inek módosí tásáról és kiegészítéséről 
szól. Lényeges módosítás az, hogy ,.ha a ta lá lmányt a háború vagy 
az azt követő rendkívül i viszonyok közt egyá l ta lában nem, vagy 
csak nem kellő mér tékben lehetet t alkalmazni és a meghosszabí tás 
közgazdasági szempontból há t rányos" — az 1914. július 31-én ér-
vényben volt szabadalmakat a szabadalmi bí róság hat évnél nem 
hosszabb idővel meghosszabbí that ja . (2. §.) 

Lényeges továbbá, hogy az addig a tö rvényben fe lsoro l t díja-
kat a törvényhozás további intézkedéséig megszüntet i és felhatal-
mazza a kereskedelmi minisztert, hogy azokat a pénzügyminisz te r -
rel egye té r tő l eg rendelet tel felemelheti vagy leszállíthatja (8. §.) 

Alaki az a módosítás, mely az eddigi szabadalmi hivatal helyet t 
szabadalmi bíróságot és a szabadalmi tanács helyet t szabadalmi 
felsőbíróságot szervez. (3. §.) 

Az 1921 : I. t.-c. a vi lágháborútól ér intet t ipari tulajdonjogok 
fenntar tására és visszaállítására vonatkozó megál lapodás becikkelye-
zéséről szól ; — a Bernben 1920 június 30-án megkötöt t nemzetközi 
megállapodáshoz (arrangement) hozzájárulunk. 

Az 1922 : XIII. t.-c. Magyarország belépéséről az irodalmi és 
művészeti művek védelmére alakult berni nemzetközi Unióba szól ; 
— még pedig a tö rvény szerint oly módon, „hogy minden fen ta r tás 
nélkül hozzájárul az irodalmi és művészet i művek védelmére az 
1908. évi november 13-án Berlinben lé t re jöt t módosí to t t berni 
egyezményhez és az 1914. évi március 20-án Bernben megállapítot t 
pót jegyzőkönyvhöz." 

Maga a tö rvény magában foglalja az 1886. évi szeptember 
9-én Bernben kelt egyezménynek, a hozzátar tozó pótc ikknek és 
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záró jegyzőkönyvnek, az 1896. évi má jus 4-én Pár isban kelt pót-
okmánynak és ér te lmező nyi la tkozatnak szövegei t . 

Az 1921 : XXXI. t.-c. a munkásbiztosí tási bíráskodásról intéz-
kedik. 

Az 1921 : LII. t.-c. Magyarország külkereskedelmi statisztiká-
járól szól. 

Az 1920 : XXXIII. t.-c. az 1920. évi népszámlálásról , elrendeli 
azt, hogy Magyarország te rü le tén az 1920. évben esedékes ál talános 
népszámlálást meg kell tartani. A népszámlálással egyidőben a 
lakás céljára szolgáló épüle teket és lakásokat is össze kell írni. 

Az 1922 : XII. t.-c. az 1884 : XVII. t . -cikkbe iktatot t ipar törvény 
módosításáról szól, tar ta lmát Szemlénk 1921. évi utolsó számában 
bőven méltat tuk. 

Az 1921 : XIX. t.-c. a m. kir. folyam- és tengerészet i r .-t .-gal 
kötöt t szerződés tá rgyában intézkedik. 

A nemzetgyűlés azon törvényei t , melyek a pénzügyekre (az 
ál lamháztar tás rend jé re , az adókra, i l letékekre, díjakra, jövedékekre , 
pénzjegyekre, vagyonvál tságra) vonatkoznak, je lentőségüknél fogva 
külön beható tárgyalás alá fogjuk legközelebb venni . 

* * * 

Végezetül hagytuk azokat a törvényeket , melyek a tr ianoni 
békeparancsot és a velük kapcsolatos in tézkedéseket tartalmazzák. 
Ezek már nem a nemzetgyűlés önkéntes elhatározását , nem meg-
fontolásai e redményét és nem szándékait tartalmazzak. Ezek a szö-
vetséges államok parancsai , melyeket ugy, amint diktáltattak, elfo-
gadni kellett. És habár elsősorban politikai je lentőségűek, mégis 
a törvényhozás közgazdasági t evékenységének jellemzésénél fel 
kellett sorolni e tö rvényeke t i s ; mert a trianoni békeparancs és a 
vele kapcsolatos tö rvények egész ólomsúllyal nehezednek közgaz-
dasági életünkre' és terhelik közgazdasági fe j lődésünket . Az ország 
szétdarabolása, honvédelmi rendszerünknek az önkéntes jelentke-
zés alapján való átalakítása, a hadianyagoknak a magánipar kezéből 
kivétele, a nemzetközi forgalomban legnagyobb kedvezésnek egy-
oldalú kikötése : mind oly intézkedéseket követelnek, melyek köz-
gazdasági életünkbe igen mélyen belenyúlnak és közgazdaságunkat 
lényegesen befolyásolják. Mindezekhez járul még a „ jóvátéte l" köte-
lezettsége. Ezen homályos fogalom alapján országunkat tel jesen 
kiszámíthatatlan terhekkel lehet sújtani. Ezen „jóvátéte l" címen min-
den gazdasági intézkedés és pénzügyi e lhatározás a szövetséges 
államok ellenőrzése alatt áll és beleegyezésétől függ. Ezen közgaz-

• • U H 
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dasági súlyos jelentőségnél fogva szükséges a tr ianoni békeparan-
csot és a vele kapcsolatos tö rvényeke t felemlíteni. 

* * 

Hosszú tárgyalások után 1919 június 28-án írták alá Versaille-
ben Németországgal , utána a vele legtöbb szakaszaiban szószerint 
megeegyezóleg 1919 november 10-én Saint Germainban Ausztriával, 
azután 1919 november 27-én Neuillyben Bulgáriával a békeszerző-
déseket . 

Most sorra kerü l t Magyarország. 1919 december 1-én a szö-
vetséges és társult hatalmak legfőbb tanácsa felhívja a magyar kor-
mányt, .küldje ki megbízottai t a béke megkötése céljából Neuillyba. 
1920. év elején Apponyi Albert gróf elnökletével kí is megy egy 
bizottság, melynek 1920 január 15-én á tadják a béke föltételeit . 
A magyar bizottság több emlékiratban megadja véleményét a föl-
tételekre. Mire 1920 május 6. a legfőbb tanács válaszolva, lényeg-
telen módosításokkal közli a végleges szöveget és követeli a szer-
ződés aláírását. A békeszerződés így nem annyira kétoldalú egyez-
mény, hanem egyszerűen egyoldalú békeparanccsá változott , melyet 
a kényszer súlya alatt 1920 június 4-én Trianonban Magyarország 
részéről Benárd Ágos ton munkaügyi és népjólét i miniszter és 
Dräsche Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghata lmazot t írt alá. 

1920 október 25-én Csáky Imre gróf külügyminiszter a nem-
zetgyűlés elé ter jeszt i ezt a békeszerződést , mely azt november 
13-án elfogadja ugyan, de lesúj to t t hangula tának kifejezést adva, 
így nyilatkozik : 

A nemzetgyűlés, midőn a trianoni béke törvénybeik ta tásá t elha-
tározza és annak ratifikálásához beleegyezését adja , az isteni igaz-
ság színe előtt és az emberiség lelkiismeretéhez fordulva, kimondja, 
hogy ezt a békeokmányt valótlan adatokon alapulónak, igazság-
talannak és az emberiség közös érdekeibe ütközőnek ta r t ja ; hogy az 
nem a tények és az érdekek kétoldalú megvi ta tásának s ebből folyó 
egyezménynek az eredménye, hanem egyoldalú idegen akara tnak 
reánk való erőszakolása, hogy a nemzetgyűlés tehát csupán ennek 
az ellenállhatatlan kényszernek engedve, járul annak ratifikálásá-
hoz ; hogy e tényével nem róha t kötelezet tséget azokra a terüle-
tekre, amelyek benne képviselve nincsenek ; nem szűnik meg abban 
bízni, hogy a ma uralkodó szenvedélyek lecsillapultával beálló jobb 
belátás u ta t fog nyitni a békekötés neve alatt e lkövete t t égbe-
kiáltó igazságtalanság jóvátételéhez. 
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Ezzel törvényeink közt foglal helyet a tr ianoni békeparancs 
mint 1921: XXXIII. t.-c. a Tr ianonban 1920 június 4. napján kötöt t 
békeszerződés becikkelyezéséről . 

A szerződés rat i f ikál tatot t 1921 július 26-án, a tö rvény kihir-
det te te t t 1921 július 31-én. 

Minthogy az Amerikai Egyesül t -Ál lamok a szövetséges és tár -
sult államok békeszerződései t nem ratifikálják, a háborús viszonyok 
megszüntetése céljából velünk külön szerződést kötöt tek , mely mint 
1921 : XLVIII. t.-c. az Amerikai Egyesül t -Államokkal 1921. évi augusz-
tus hó 29. napján kötöt t békeszerződés becikkelyezéséről, életbe-
lépett. 

A trianoni szerződés egyik lényeges fe jeze te a katonai lesze-
relés. Ennek megfelelően 1921 december végén tárgyal ta a nem-
zetgyűlés és létesí tet te az 1921:XLIX. t.-c.-t a m. kir. honvédség-
ről, mellyel a honvédség katonai ereje 35.000 főből állónak mon-
datik ki és a sereg kiegészítése önkénytes je lentkezés ú t ján történik. 

A törvény mellé a törvényhozás szokása el lenére függeléket 
helyeztek, mely felhatalmazza a minisztériumot, hogyha átmeneti leg 
a ka tonaság létszáma önkénytes jelentkezés ú t ján nem volna elér-
hető, a régi véderő törvény szerint megfelelően intézkedjék. 

Miután azonban ez a tö rvény a t r ianoni békeparancs szavai-
nak és szellemének nem felel meg, kénytelen volt a nemzetgyűlés 
a szükséges módosí tásokról gondoskodni . Ez tö r tén t az 1922:111. 
t.-c. által, mely szól a m. kir. honvédségrő l szóló 1921:XLIX. t.-c. 
egyes rendelkezéseinek kiegészí téséről és módosí tásáról . 

Ugyancsak a tr ianoni békeparancs végreha j tása következtében 
hozattak a következő tö rvények : 

a 1921: XXXV. t.-c. a t r ianoni békeszerződés következ tében 
elbocsátandó hivatásos katonai havidí jasok és hivatásos altisztek 
kivételes átmeneti el látásáról ; 

az 1922: IX. t.-c. ezt a tö rvényt azzal egészíti ki, hogy az át-
meneti viszonyba kerülő hivatásos katonaszemélyek legkésőbb 1922 
július 1-vel nyugál lományba helyezendők. 

Az átmeneti viszonyba helyezet t katonai személyek minden 
katonai szolgálati kötelezet tségtől men tesek ; semminemű elméleti 
v a g y gyakorlat i katonai továbbképzésben résztvenniök nem szabad. 

A tr ianoni békeparancs a ka tonai . leszerelés keresztülvitelét 
tar tva szem előtt, szigorú intézkedéseket tartalmaz arra nézve, 
nehogy más címen vagy név alatt a ka tonaság szaporí t tassék ; ez 
okból a rendőrség, csendőrség, vámőrség stb. hatósági intézkedé-
seit ellenőrző figyelemmel kíséri. 

|t 
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A békeparancsnak ezen követe lményei t érvényesí t ik a kővet-
kező tö rvények : 

a 1922 : V. t.-c. az állami erdőőrzési szolgálatban alkalmazot-
tak létszámáról és szolgálatuk feltételeiről, szerinte az e rdőőrség 
624 főt meg nem haladhat . 

az 1922 : VII: t.-c. a m. kir. á l lamrendőrség és csendőrség lét-
számának, kiegészítési módjának és fe l fegyverzésének megállapítá-
sáról, szerinte 12.000 fő a rendőrség , közte 1500 fogalmazói és fel-
ügyelőkarban, 12.000 fő a csendőrség, közte lefölebb 600 tiszt. 

az 1922 : VIII. t.-c. a m. kir. vámőrség és pénzügyőrség létszá-
mának, kiegészítési módjának és fegyverzésének megállapításáról , 
szerinte a vámőrség 4000 fő, közte legfölebb 400 egyenruhás és 
fegyver tv ise lő tisztviselő ; pénzügyőrség 3000 fő, közte legfölebb 
200 tisztviselő. 

az 1922: XIV. t.-. a m. kir. fo lyamőrség szervezéséről létszá-
mának, kiegészítési módjának és fe l fegyverzésének megállapításáról . 

A folyamrendészet teendői számára m. kir. révkapi tányság szer-
vezhető és révkapi tányságok állí thatók fel. A személyzet önkénytes 
jelentkezés alapján egészíttetik ki. A fo lyamőrség személyzete szo-
ros ér te lemben vet t folyamőrségi és segédszemélyzet re oszlik. 
A folyamőrségi rész egyenruhát és fegyver t visel, legfölebb 96 tisz-
tet, tisztviselőt, 1524 altisztet és fo lyamőrt foglalhat magában, kik 
közül csak 840 képezhető ki fegyver fogásban . A segédszemélyzet 
nem számit az 1620 főnyi lé t számba; kizárólag polgári és önkéntes 
szolgálata semmiféle megszorí tás alá nem esik. 

A törvény meghatározza az úszóművek számát, fe lszerelésüket , 
fegyverrel való el látásukat ; megállapít ja a fo lyamőrség számára 
rendelkezésre álló fegyverek és lőszerkészlet legnagyobb számát. 

az 1921 : XLIV. t.-c. a katonatisztek, továbbá állami és más 
köztisztviselők gyermekeinek nevelőintézeteiről ; ez a tö rvény a 
katonai nevelőintézeteket , mint i lyeneket megszüntet i és átalakít ja 
reáliskolákká, illetőleg fe lsőbb leányiskolákká, melyekbe katonatisz-
tek és volt katonatisztek gyermekei oktatás t nyernének. 

Miután ez a tö rvény nem felelt meg a tr ianoni békeparancs 
szellemének, az 1922: IV. t.-c. megteszi a kívánt módosí tásokat . 

az 1922 : X. t.-c. a m. kir. honvédt isztképzésről szól, mely szerint 
„ csak a m. kir. Ludovika Akadémiában lesz ezentúl t isztképzés. 

az 1921 : XXXII. t.-c. a nemzeti hadsereghez tar tozó havidíja-
soknak és hivatásos (önként továbbszolgáló) al t iszteknek, valamint 
az említett személyek hát ramaradot ta inak katonai ellátásáról intézkedik, 

az 1921 : LVII. t.-c. a testnevelésről szól, mintegy kárpótolni akar ja 
5* 
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azt, hogy a katonai gyakor la tok elestével a tes tedzés az iskolák-
ban és társadalmi körökben jövőre rendszeresen fej lesztessék. 

Az 1922 : XI. t.-c. a t r ianoni békeszerződés katonai rendel-
kezései között foglalt egyes tilalmak és korlátozások végreha j tásáró l 
intézkedik. 

Hadianyagok gyártásának, kivitelének és behozatalának kor-
látozása. 

Hadianyagot csak a honvédség , csendőrség, folyamőrség, 
rendőrség , vámőrség, pénzügyőrség számára, szükségleteiknek meg-
felelő mértékben szabad előállítani, és pedig kézi lőfegyvert , kara-
bélyt, szuronyt 57.776 darabot , hadipisztolyt 28.822 darabot , gép-
fegyver t 560 darabot , géppisztolyt 600 darabot , löveget a hozzávaló 
talppal 70 darabot , aknavető t 70 darabot ; kézifegyver, karabély és 
gépfegyver számára lőszert 33,521.000 darabot , miből évente 11,662.600 
darab fogyasz tha tó ; hadipisztoly számára való lőszer 7,484.850 darab, 
fogyasztható 1,727.650 d a r a b ; tüzérségi lőszer 124.000 darab, évi 
fogyasztás 12.400 d a r a b ; "aknavetőlőszer 52.500 darab, fogyaszt-
ható 3500 d a r a b ; kézigránát 350.000 darab, fogyasztható 175.000 
da rab ; kard 21.461 darab. 

Vontcsövű vadászfegyver t a rendes kereskedelmi szükséglet-
nek megfelelően oly fenntar tással szabad előállítani, hogy a fegyver-
nek ne legyen olyan kalibere, mint bármelyik európai hadseregben 
használt lőfegyvernek. 

Nem szabad gyártani lángvetőt , foj tó , mérgező vagy hasonló 
gázokat, valamint más hasonló folyadékot vagy anyagot , továbbá 
felhasználásukra vagy ellenük való védekezésére szolgáló készü-
lékeket, végül páncélkocsit , tankot vagy hadicélt szolgáló egyéb 
hasonló gépet. 

A békeszerződésben felsorolt hadianyagot csak egy egységes 
vezetés alatt álló állami gyárban szabad a megjelöl t korlátol t 
mennyiségben gyártani . 

Az állami hadianyaggyár fokozatosan és következő részletek-
ben állíttatik f e l : a) a tö rvény életbelépésétől (1922 február 25.) 
számított 1 éven belül a Süss Nándor-fé le precíziós és optikai 
gyár r.-t. állami kezelésbe v é t e t i k ; b) 1922 december 31-ig fölépí-
tendő és üzembe helyezendő Tétényben az állami hadianyaggyár 
gyutacsgyára és Csepelen gyuj tógyár i r é s ze ; c) 1923 augusztus l - ig 
megállapítandó helyen fölépí tendő és üzembehelyezendő Csepelen 
az állami hadianyaggyár lőporgyári r é s z e ; d) 1925 november 15-ig 
fölépítendő és üzembehelyezendő Csepelen a hadianyaggyár ágyú-
gvári része ; é) ugyanot t ugyanannak fegyvergyár i része. 
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A törvény életbelépte után 6 hónapon át hadianyagot még 
előállíthat, és pedig fegyverze te t a magyar fegyver- és gépgyár 
Budapesten, lőszert Weisz Manfréd f émárúgyá r r.-t. Budapes ten , 
löveget és aknavetőt a m. kir. állami vasgyár Diósgyőrött , lőport 
a lőporgyár r.-t . Magyaróváron, kézigránátot a magyar fémlemez-
ipar r.-t. Budapesten, gyúj tó t és gyutacsot és vadásztöl tényt a 
gyutacs- és f émárúgyár Budapesten. 

A hadianyag bevitele és kivitele tilos. Mi tartozik e t i lalmazott 
hadianyag alá, azt a tö rvény 37 csopor tban sorol ja fel. 

A tö rvény tiltja mindennemű hadianyag birtoklását , és az 
iskoláknak, minden szervezetnek, intézménynek, egyesületnek stb 
katonai kérdésekkel való foglalkozását . 

A békeparancs hatása céljából intézkedet t már az 1920 : IV. 
törvénycikk (pénzügyi felhatalmazás), midőn 7 §-ban jóváhagyat ik 
kormánynak az az intézkedése, mellyel az oszt rák-magyar monarchia 
megszűnéséből keletkező pénzügyi és gazdasági kérdések egységes 
intézésének biztosítására a külügyminiszter legfe lsőbbfokú vezetése 
alatt „magyar felszámoló hivatal a békeszerződés végrehajtására 
elnevezéssel külön hivatalt szervezet t . 

* 
* * 

Amidőn befejezzük a nemzetgyűlés működésének közgazdasági 
méltatását, megállapíthatják, hogy súlyos helyzetükben fájdalom, nem 
haladtunk sokat a kibontakozás kívánatos iránya felé. Sok a teendő. 

Mindenekelőtt meg kell [szabadulnunk a tr ianoni békeparancs 
úgynevezet t „ jóvátétele" bizonytalan helyzetétől. A szövetséges 
hatalmakkal t isztába kell hozni azt, hogy a r eá juk nézve jóvátétel-
nek címzett követelések érvényesí tése nem állhat abban, hogy 
bennünket gazdaságilag tönkre tesznek, mert tönkre té te lünk az 
európai békére nézve nem lesz előnyös. 

Ugyancsak érvényt kell szerezni a tr ianoni békeparancsnak a 
kisebbség jogaira vonatkozó határozatának, mert azokat az állapo-
tokat, melyeket az utódállamok állampolgárainknak ott f ekvő 
vagyonára teremtet tek , tar thata t lanok és müveit társadalomban tűr -
hetetlenek. 

Tisztába kell hozni azt, hogy az utódállamok kölcsönös keres-
kedelmi forgalom nélkül az eddigi gazdasági elszigetel tségben 
lehetetlen helyzetet te remtenek. Fel kell világosítani az ú. n. kis-
ántánt hatalmasságait, hogy annyira fél tet t szuveréni tásuk nemzet-
közi szerződések által nem szenved sérelmet, és hogy biztos nem-
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zetközi forgalom szerződések nélkül nem képze lhe tő ; nemzetközi 
fo rga lom nélkül pedig gazdasági fej lődés lehetet len. 

Ha így mindenekelőt t e lsősorban a nemzetközi helyzet minél 
gyorsabb rendezésére kell nagy súlyt fektetni , r enge teg teendő van 
magában az ország belső viszonyainak helyreáll í tásában. El kell 
érnünk azt a gazdasági állapotot, melyet élveztünk és melyben halad-
tunk a háborúelőt t i korszakban. 

Mindenekelőtt vissza kell szorítani az állami beava tkozás rend-
szerét, meg kell szüntetni a kivételes hatalmi in tézményeket ; helyet 
kell engedni a magántu la jdonon nyugvó jogrendszernek ; az egyéni 
erők érvényesülésének akadályai t ki, kell küszöbölni ; a polgári 
egyenlőség feltételei t mindenáron é rvényre kell jut tatni . 

Csak ezúton éledhet fel a most minden téren annyira hiányzó 
munkakedv, mely egyedül képes az ország gazdasági jólétének 
megteremtésére . 

Matlekovits Sándor. 



Gabonaellátásunk 192Í/22-ben* 

Engedve a megtisztelő felszólí tásnak, hogy az 1921/22. t e rmés-
évben a gabona- és őr leményforgalomra vonatkozólag te t t tapasz-
talataimról beszámoljak, amit úgy ér te lmezek, hogy egyút ta l e 
tapasztalatok alapján a jövő te rmésévre vonatkozó következte tése imet 
levonjam, előre is bocsánato t kell kérnem, ha a tárgy fontosságánál 
fogva és azon nagy anyag miatt, melyet az átölel, eset leg hosz-
szabb ideig veszem igénybe szíves türe lmüket , mint azt magam is 
szeretném. 

Mindenekelőtt bá tor vagyok megjegyezni , hogy nagyon helyén-
valónak ta r tom azt, hogy a jövő évi te rmésű gabona és az ebből 
készülő őr lemények forgalmának módozatai már most, midőn az ú j 
aratástól még három hónap választ e l ' b ennünke t , fogla lkozta t ják a 
kormányt . Habár nem tanácsos is az erre vonatkozó rende le teke t 
túlságosan korán közzétenni, mégis fel tét lenül szükséges, hogy az 
összes érdekelt tényezők általában eleve tá jékozva legyenek a kor-
mány szándékairól. Hogy miért nem ta r tom célszerűnek a kormány 
ál láspontjának időelőtti végleges leszögezését , az abban leli magya-
rázatát , hogy az ezirányú berendezkedések megtéte lénél mégis leg-
fontosabb a várható termés nagysága. Hogy mégis szükségesnek 
tar tom a kormány szándékainak a nagy nyi lvánosság előtt való 
előzetes ismertetését , ez azzal magyarázható , hogy az összes érde-
kelt tényezőknek eleve fel kell készülniök azon fe ladatok elvégzé-
sére, melyek rá juk a jövő termésévadban várnak, A későn meg-
jelenő kormányrendele tek következményeként bizonyos kapkodás 
és sietség jelentkezik, . amelyet mindig a közel lá tásnak kell meg-
sínylenie s amelynek árát rendszer int az összes érdekel t tényezők-
nek kell megfizetniök. Ezér t reméljük, hogy jó előre nem leszünk 
kétségben aziránt, mik a tervei a kormánynak a remélhetőleg be-

* A Magyar Közgazdasági Társaság 1922 március 30-i tanácskozmányán 
tartott előadás. 
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következő közép- vagy jó termés, esetleg, ne adj ' Isten, a közepesnél 
gyengébb termés esetére . 

Meg kell még jegyeznem, hogy — bár mint a Magyar Fővárosi 
Malomegyesület szerény tagjá t tün te te t t ki a szíves felszólítás — én 
mindenben csupán sa já t nézeteimet i smer te tem és semmiképen sem 
kívánok azon egyesület ál lásfoglalásának, melynek kötelékébe tar-
tozom, bármely irányban is praejudicálni . 

Az 1921. évi te rmésű gabona és az abból készülő őrlemények 
forgalombahozata lának módozatai nagy gondot okoztak az erre 
hivatott tényezőknek. Nem csoda, hisz a vi lágháború akkor már 
csaknem három év óta megszűnt , a fo r rada lmakon , a kommuniz-
muson, a román megszálláson pedig két év óta túl voltunk, a 
háborús kötö t t gazdálkodás minden téren fokozatosan szünőfélben 
volt, csupán a gabona- és őr leményforgalom volt az, mely az 
1920/21. te rmésévben még a te l jes megkötö t t ség jegyében bonyo-
lít tatott le. 

Elsősorban a gazdatársadalom követe l te a gabonaforga lom 
tel jes szabaddátételét , mely tö rekvésében támogat ta őt a béklyóitól 
elemi erővel szabadulni tö rekvő gabonakereskedelem és számos 
szószólója volt malomipari körökben is a forgalom felszabadításának. 

Köszönet illeti meg az összes érdekel tek részéről a Magyar 
Közgazdasági Társaságot, mely egy sorozatos ankét kere tében módot 
nyúj to t t a különböző nézetek és fe l fogások bő kifej tésére . 

A kérdés ilymódon tel jesen megvilágít tatván, végül a kormány 
olyan ér telemben döntöt t , hogy elvileg a belföldön a szabad for-
galom ál láspontjára helyezkedet t , de magára vállalta a lakosság 
bizonyos kategóriáinak ellátását a napi árnál olcsóbb, métermázsán-
ként 600 koronás búzaárnak megfelelő őr leményárakon. Az ellátni 
szándékolt kategóriáknak szükséges gabonamennyiség három millió 
métermázsában állapít tatott meg. 

A kormány ezen intézkedéseivel bizonyos á tmenete t óhaj to t t 
teremteni a tel jesen kötöt t és tel jesen szabad forgalom között . 
Először mert attól tar to t t , hogy az általa ellátni szándékolt kategó-
riák a szabad forgalomban a világpiaci árszintre tö rekvő árakat 
akkori jövedelmükből megfizetni nem tudják , ami egyrészt nagy 
bérmozgalmat, másrészt nagy drágaságot idézne elő. Továbbá attól 
is tar tot t a kormány, hogy amennyiben saját alkalmazottai t viszony-
lag olcsó őrleményekkel ellátni nem tudja , ez oly készpénzkiadást 
jelent számára, amellyel amúgy is nagy deficittel küzdő költség-
vetését nem terhelheti . Kormányunk, melynek akkor főleg az volt 
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a törekvése, hogy a korona árszint jét emelje, félt a készpénz-
kiadással j á ró nagyobb inflációtól is. 

Hogy a vállalt nem csekély te rhe t a kormány mennél kisebb 
költséggel megoldja, behozta az őrlési adótörvényt , melyet azonban 
életbe nem léptetet t , hanem élt azzal a felhatalmazással , hogy a 
malmokkal az adóra nézve átalányban egyezzék meg. Ez alapon 
másfélmillió métermázsa gabonára volt szerződésszerű igénye a 
malmoktól 600 koronás áron, amelyből — eltekintve az állami 
alkalmazottak különösen kedvezményes áraitól — ráfizetés nélkül 
adhat ta a lisztet az ú. n. e l látat lanoknak. A további másfélmillió 
métermázsát azonban a mindenkori napi áron kellet t a kormánynak 
beszereznie, amely mennyiségnek beszerzési ára előrelátható nem 
volt, de olcsó eladási ára előzetesen meg volt határozva. 

Az őrlési adótörvény általában e l rendel te úgy a vámőrlésre , 
mint a szabadforgalmú egyéb ú. n. kereskedelmi őrlésre behozot t 
gabona 15%-ának a ko rmány által megállapí tot t áron való beszol-
gáltatását. Az átalányozás köve tkez tében azonban ez csak azon 
kisszámú malommal szemben nyer t alkalmazást, mely dacára a gaz-
dasági nyomásnak, mely alatt állott, az átalányozás nyilvánvalóan 
nagy kockázatát vállalni haj landó nem volt és e lőnyben részesí te t te 
a kockázat nélküli kisebb forgalmat , eset leg a te l jes szünetelést is 
azzal szemben, hogy a teherbí ró képességé t meghaladó tú lnagy 
adóátalányt vállalja. Ilyen volt azonban a legkevesebb, míg a leg-
több malom a várható versenytől ta r tva , vállalta az átalányt, de azt 
idejekorán be nem szolgáltatta. 

* 

Ezért a kormány november 22-én fe lmondot ta az átalányo-
zási szerződést és november 23-án é le tbelépte t te az adótörvényt . 
Minthogy azonban haj landó volt bizonyos fel té telek mellett az 
eredeti szerződés reaktiválására, — ami közben a legtöbb malommal 
meg is történt , — a törvény ismét csak a szerződést kötni nem 
akaró malmokkal van érvényben. Ezen á ta lányozás azonban nem-
csak igazságtalan, hanem véleményem szerint annyira hazárd és 
ezért immorális, hogy csak csodálkozni lehet azon, hogy erre tör-
vény — még oly sebtiben hozot t is, mint az őrlési adótörvény — 
módot nyújt . 

Mely malom tudja még az évad elején akár megközelí tőleg is 
megállapítani, mennyit fog az egész éven át őrölni ? Pedig ha aztán 
túlnagy átalányt szabnak rá, egyszerűen tönkremehet , mert szom-
szédja, mely viszont túlkevéssé volt megróva, leőrölvén az átalá-
nyának megfelelő mennyiséget , adómentesen őröl és így az egész 
adóval olcsóbb árakat szabhat. Ez viszont azt jelenti, hogy a még 
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meg nem kerese t t adóáta lány-részle te t te l jesen sa já t számlájára 
kell megvennie napi áron a malomnak. Ezen azután akár tönkre is 
mehet , mert p. o. a mai 3000 koronás búzaárnál egyet len vagon 
adóbúzára kerek negyedmillió koroná t ráf izethet a malom, ami egy 
nagyobb, p. o. fővárosi malomnál, ahol 100 vagonró l is lehet szó* 
huszonöt milliót is je lenthet . Szóval ennyi vesz teséget kellene az 
ily hát rányban levő malomnak magára vállalnia, hogy kötelezet t -
ségének eleget tehessen és a versenyt szerencsésebb vetélytársaival 
ismét felvehesse. 

Mostani közélelmezési miniszterünk őnagymél tósága nagyon 
jól ismeri ezt a helyzetet , igyekszik is tőle te lhetőleg segíteni a 
bajokon, de sajnos, nagyon nehéz a helyzete, mert hisz neki a 
másfélmillió métermázsa olcsó adógaboná t elő kell teremtenie . 

Az végtelenül elszomorító dolog, hogy míg immár egyes mal-
mok vígan őrölnek adómentesen , mások az átalány súlyát nyögik, 
eset leg ezen tönkremennek. Ehhez a kormánynak segédkezet nyúj-
tania nem szabad és nem lett volna szabad. Persze, a bo ldog rév-
ben lévők fölényesen hangozta t ják , hogy miért nem ügyeskedté l 
jobban, miért nem őröltél többet . 

Ez emlékeztet a libát lopó cigány esetére , ki öt libát hozott 
és váltig hattal akart elszámolni az átadásnál. A gazda, hogy mégis 
meggyőzze valahogy a cigányt, hogy csak öt liba van, hat béres t 
hivatott, hogy fogjanak egy-egy libát. Persze a hatodiknak nem 
jutott , mire a cigány megjegyezte , hogy volt ott elég, miért nem 
fogot t az ügyetlen. Az átalányt meg nem kereső malom a hatodik 
béres és ha ra j ta az átalányt csakugyan kíméletlenül behaj t ják , az 
első tönkrement adófizető alany. Szóval az őrlési adó átalánvozása 
véleményem szerint fel tét lenül mellőzendő, mert igazságtalan, vég-
zetes következményekkel járhat , ellenkezik az egyenlő adózás elvé-
vel. Egyeseket tönkretehet , másokat illetéktelen haszonhoz jut tat . 
Ezt nem lehet úgy, mint a piaci á rús koronás forgalmát adóáta-
lánnyal elintézni. Mert ez az adó napi 85 métermázsa kereskedelmi 
őrlésnél, ami pedig nem sok, a mai búzaár alapján körülbelül napi 
36,000 koronát , évi 300 munkanapra ez alapon 10.800,000 koronát 
tesz ki. Ez még a mostani rossz koronában is elég tekintélyes 
összeg és ha az átalányozásnál csak 25%-kal tévedünk, ez már 
több, mint számos malom egész alaptőkéje. 

Az őrlési adó átalányozása tehát csak azon malmoknak van 
kedvére, amelyek többet őrölhettek, mint amennyi őrlés után átalá-
nyuk ki volt vetve és ily módon illetéktelen haszonhoz jutot tak 
versenytársaikkal szemben, míg nagyon sok olyan malom van -
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köztük a fővárosi malmok is ' — melyekre ezen átalányozás nagy 
kárt jelent. Az átalányozást csupán egyes kategóriákkal megej teni , 
akár csak a kis malmokkal, ezt egyszerűen lehetet lennek tar tom, 
mert ez nem volna más, mint az őrlésnek az átalányozott mal-
mokba való mesterséges beterelése, miáltal egyik kategóriától sem 
kapna elég adót az állam. 

Ezek után, úgy hiszem, helyesen következtetek, ha azt állítom, 
hogy a jövő te rmésévre vonatkozólag a már idén is nehezen 
lé t rehozot t átalányozást sem a kormány a maga szempont ja iból 
kívánatosnak nem tar t ja , sem a malmok között a megegyezés létre-
hozható nem lesz. 

Az őrlési adótörvényről , mely tényleg csupán azokkal a mal-
mokkal szemben lépett érvénybe, melyek az átalányozásban részt 
nem vettek, tapaszta la tok alapján beszámolni nem lehet, mert 
hatását olyan ér te lemben, mintha az általában minden malomra 
nézve egyaránt életbelépet t volna, nem észlelhettük. Őrlési adótör-
vény ma sehol a világon nincs. Ezen annyira nem szimpatikus adó-
nemet, mely közvetlenül drágí t ja a mindennapi kenyeret , sehol be 
nem hozták. 

A kormány azzal indokolta a tö rvény szükségességét , hogy 
mivel az ellátatlanok részére olcsó gabonára van szüksége, ennek 
behozatalától el nem tekinthet annál kevésbé, mert a gazdatársa-
dalmat ezúton képes technikailag leginkább megadóztatni . Burkolt 
célja talán az volt, hogy a gazda, aki bizony nem igen kapható a 
közvetlenül kirótt adóra, ezen re j te t t ebb formában viselje az adó-
terhet . 

Hiábavaló volt minden fáradozás, h o j y a kormányt az é rde-
keltek, gazdák, malomiparosok meggyőzzék ezen adó helytelenségé-
ről, mindig azon ellenérvvel találkoztak, hogy hát mit alkalmazzanak 
a szükséges rossz helyett . Hiába muta t tunk rá azon végzetes követ -
kezményekre, melyekkel az őrlési adótörvény behozatala jár, mint 
a gabonatermelés előmozdítása helyet t annak inkább visszafejlesz-
tésére, a gabonát nem termelő gazdák adómentességére , a kenyér 
megdrágítására, azon nagy visszaélésekre, melyekre a nagy adó 
elől való menekvés csábít, i lymódon a t isztességes verseny meg-
bénítására a malomiparban s több efféle súlyos érvekre . Mindez 
nem használt. A kormány nem akarta elfogadni a gazdák és mal-
mok azon javaslatát , hogy az őrlési adó helyett a gabona után is, 
mint minden más cikk után, forgalmi adót fizessenek. 

A magam részéről csak újból hangozta thatom, hogy sokkal 
helyesebb volna a gabona- és őr leményforgalmat őrlési adó helyett 
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forgalmi adóval megróni . Persze nem 3%-kal , melyet ezen nagy-
értékű tömegárú és legelsőrendű életszükséglet i cikk el nem bír. 
De semmi elvi akadályát nem látom annak, hogy ebben a cikkben 
is ne őrlési adó, hanem forgalmi adó szedessék be. En^— bár 
ebben szakértő nem vagyok — a gabona- és őr leményforgalmi adó 
beszedését nem látom technikailag nehezebbnek, mint bármely más 
cikknél, sőt ellenkezőleg könnyebbnek . De még ha komplikál tabb 
volna is, szerény nézetem szerint ez nem ok arra, hogy nagy köz-
gazdasági érdekek adótechnikai nehézségek miatt szenvedjenek. 

Mindenesetre bármilyen adó mellett dönt a kormány, feltétle-
nül a hatásaiban egyenlő adózás elvét kell megvalósí tania és min-
den érdekelt készséggel rendelkezésére áll, hogy ennek technikai 
keresztülvitelében támogassa . Már pedig nemcsak az átalányozás, de 
még az őrlési adó is hatásában mást jelent a vámmalomra és mást 
a kereskedelmi malomra. 

A vámmalom megőrli a hozzá bevit t gaboná t és feldolgoz 85 kg. 
búzát 0 - 1 5 X 6 0 0 = 9 0 koronáér t , a gazda pedig fizet 0 ' 1 5 x 3 0 0 0 = 4 5 0 
korona őrlési díjat 85 kg őrlésért , fizet tehát az utóbbi 450—90=360 
korona adót a malomba behozot t egy métermázsa búza után. A vám-
malom így minden kockázat nélkül megkeres i őrlési díját. 

Máskép áll a dolog a kereskedelmi malomnál. Ha a kereske-
delmi malom vesz 100 kg búzát 3000 koronáér t , ebből adózván, 
kap 15 kg-ér t à 600 K = 9 0 koronát , marad 85 kg. búzája 2910 koro-

2 9 1 0 naert, vagyis 100 kg búzája tényleg belekerül __ = K 3423.53 fil-
8 5 

lérbe, tehát egy métermázsa búzá já t 423.53 korona terheli . Ámde 
tudja-e a kereskedelmi malom ezt az adót a fogyasz tóra hárítani ? 
Ez bizony nagyon kétes. Itt elsősorban figyelembe jön a valuta- és 
illetőleg az árkockázat ! Ha az ár visszamegy p. o. 2000 k o r o n á r a , . 
versenytársa nemcsak a búzát veszi olcsóbban, hanem csupán 

8 5 = 2247.06—2000 == 247.06, vagyis 176 korona 47 fillérrel keve-

sebbb adót fizet. Ez azt jelenti, hogy az árkockázat még az adóra 
is kiterjed, ami nem más, mint a természetbeni adózás következ-
ménye. 

De hát miért van éppen a gabonánál szükség a természetbeni 
adózásra, amit semmi más árúnál nem prak t izá lnak? Nagyon mesz-
szire vezetne és nagyrészt ismétlésekbe bocsátkoznám, ha e helyütt 
mindazt fel akarnám sorolni, ami az őrlési adó törvényszerint i for-
mája ellen is fe lhozható és az előadot takat immár összesítve, sze-
reny nézetemet a következőkben összegezem: adóátalányozás semmi-
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esetre se legyen, sem a malmok összeségére, de még kevésbbé egyes 
malomcsopor tokra nézve ; az őrlési adó törvényszerinti formája, mely-
nek érvényessége a gazdasági év végével amúgy is megszűnik, 
szintén mellőztessék, hanem inkább forgalmi adó szedessék a gabona-
és őrleményforgalomban. 

Ezekkel k i fe j te t tem nézetemet azon másfélmillió métermázsa 
gabonára vonatkozólag, melyet az idei t e rmésévben a kormány az 
őrlési adótörvény, illetőleg az ezt helyet tes í tő átalányozás révén 
szed be és amely mennyiségre nézve az idén még a te l jes forgalmi 
megkötö t t ség fennáll, mert hiszen egy fix mérsékel t áron kötelező 
beszolgál tatás révén jut az állam kezébe. 

Most pedig legyen szabad azon másfélmillió métermázsa gabo-
náról szólanom, melyet a kormány ellátatlanjai részére a szabad 
forgalomban vásárolt , vagy részben eset leg még fog vásárolni. 

Úgy hiszem, nem csalódom, ha azt mondom, hogy maguk azok 
a megbízottak, kik a vásárlást eszközölték, érezték nemcsak sa já t 
helyzetük, fonákságát , hanem azon fonák helyzetet is, melyet te rem-
tet tek. Másfélmillió métermázsa gabonát Csonka-Magyarországon egy 
kéznek megvásárolni , nem könnyű feladat . A vásárlás úgyszólván 
az egész ország színe előtt folyt. Gazda, malom, kereskedő, akinek 
a gabonaüzlethez csak legkisebb köze volt, nap-nap után azzal 
ébredt , feküdt , vásárol-e ma a k o r m á n y ? Meddig fo lyta t ja vásárlá-
s á t ? Mert ettől függö t t úgyszólván, fe lmegy-e a búza ára aznap. 
A hírlapok napról-napra közleményeket hoztak erről. Mindenki, de 
különösen aki leggyorsabban ér tesül t a kormány vételi szándékáról , 
azért vásárolta össze a gabonát , mer t a kormány fog vásárolni, 
mert hisz a kormánynak kell másfélmillió métermázsa gabonát 
vásárolnia. / 

Nem mondom, hogy a búza ára csupán azért emelkedett , mer t 
a kormány búzát vett , hanem hogy azért emelkedet t oly gyorsan , 
azt merem állítani. Persze a kormány könnyen vásárolhatot t . Nála 
csak az volt a fő és a gond, hogy gabonát kapjon, mennél többet . 
Neki nem kellett attól félnie, hogy pótolhatat lan veszteségei lesz-
nek, hogy a vásárlásokon tönkre mehet, ha visszamegy az ár, hiszen 
sajá t adófizetői, á l lamfenntar tó polgárai voltak az eladók, sőt még 
őrlési adót sem kellett fizetnie. De hogy mit jelent egy ilyen ver-
senytárs egy világpiactól elzárt gabonapiacon, azt, úgy hiszem, 
felesleges bővebben kife j tenem. Hogy ilyen viszonyok között — 

« súlyosbítva a természetbeni adóval terhelt őrléssel — valódi szabad 
orgalomról még a belföldi viszonylatban is alig lehetséges beszélni, 

az tel jesen nyilvánvaló. 
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Ha már most azt vizsgáljuk, hogy mindazon korlátozások 
milyen eredménnyel jártak, el kell szomorodnunk a tapasztal takon. 

Hogyan voltak ellátva az ú. n. ellátatlanok ? 
Úgy érzem, nem hivatásom efelet t bírálatot mondani, de annyi-

ban, amennyiben ezen működés a malomipari é rdekeke t is ér intet te , 
úgy hiszem, hozzászólhatok a kérdéshez . 

Sajnálat tal kell megállapí tanom, hogy e téren oly végzetes 
hibák tör téntek, amelyek — eltekintve az el látat lanok megzavar t 
ellátásától — legfontosabb érdekeiben sér te t ték a malomipart és 
annak mérhete t len károkat okoztak. 

Éppen midőn a te rmés már be volt takarí tva, a gabonafor-
galom nagy mér tékben megindult s a kormány nagy gabona- és 
őrleménykészletek felet t rendelkezet t , a legnagyobb meglepetésre 
azt kellett látnunK, hogy a hatósági ellátásban részesülők részére 
nincs elegendő kenyérliszt, miután már előzőleg rendkívül komoly 
és alapos panaszok merül tek fel a hatósági kenyérliszt minőségére 
vonatkozólag is. 

A minőségi panaszok arra voltak visszavezethetők, hogy nagy-
részt az előző évadról fennmaradt , az ország összes vidéki malmai-
ban tároló maradékok horda t tak össze, másrészt akadtak oly malmok 
is, melyek az ú j gabonából meg nem felelő l isztminőségeket bocsá-
tot tak a hatóságok rendelkezésére . De hogy egyál talában hiányzott 
a kenyérliszt és a hatósági jegyeket be nem vál tot ták, , ennek oka 
az volt, hogy a ha tóságok viszonylag több kenyérl isztet adtak az 
ellátatlanoknak, mint amennyi t gyár to t t ak ; hogy az összegyűj téssel 
és szétosztással megbízot t „Fu tu ra" nemcsak az ellátatlanok részére 
őröltetet t , hanem másirányú szállítási köte leze t t ségeket is vállalt ; 
hogy a hatósági l iszt jegyekkel visszaéléseket köve t tek el és végül , 
mert a malmok nagy része e lsősorban sa já t szabadforgalmi gabo-
náját óhaj to t ta felőrölni és lisztjét értékesí teni , mintsem a „Futura" 
által hozzáutalt hatósági gabonát . 

A következmények — mint már je leztem — a malomiparra 
rendkívül súlyosak voltak. A nagy fáradozással előre megindí tot t 
lisztkiviteli üzlet — amelyről még bővebben fogok szólani — hir-
telen azzal a jelszóval szünte t te te t t meg, hogy éhen veszünk, hogy 
nincs az országban sem elegendő gabona, sem liszt, hisz lám még 
az ellátatlanoknak sem jut. Pedig még csak szep temberben voltunk, 
midőn még tele volt az ország gabonával , a szabad forgalom részére 
őrlő malmokt j l pedig még az olcsó árakon előre vásárol t kenyér-
lisztet sem vet ték át a vevők, annyira szaturálva volt a szabad-
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forgalom liszttel, míg az illetékes ha tóságok kenyérl iszt nélkül szű-
kölködtek és ellátatlanaikat ellátni képte lenek voltak. 

A helyzet annyira kiélesedett , hogy a főváros i malmoka t — 
ilyenkor ezek vannak mindig legközelebb — hazafiasságukra appel-
lálva, úgyszólván kényszer í te t ték arra , hogy nagymennyiségű 
kenyérl isztet cseré l jenek a kormánnyal ha tósági nulláslisztért , nekik 
nem megfelelő fel té telek mellett. Azóta maga az ellátás á l ta lában 
jobban funkcionál , az el látat lanok l iszt jüket , kisebb zökkenésektő l 
eltekintve, megkapják . 

De voltak az el látat lanok ellátása körül más nehézségek is. 
Elsősorban fe lmerül t az a kérdés , kiket lásson el a ko rmány 

olcsóbb liszttel? Itt azután köve tkez tek a különböző megfontolások, 
melyek között nem utolsó szerepet a politikaiak já tszot ták. Azt ped ig 
tud juk , mit jelent az, ha a gazdasági megfonto lás helyébe a napi 
politika lép. Hogy ilyenkor a gazdasági é rdekek szorulnak há t té rbe , 
az kétségtelen. Bármilyen kategór iá t vet t fel a ko rmány ellátat-
lanai közé, ez fel tét lenül e légedet lenséget szült több más ka te-
góriánál . 

Ha tavaly, midőn az ipari munkás ó rabére körülbelül 10 korona 
körül mozgott , félt a kormány a világpiaci áraktól és ezzel kapcso-
latosan a viszonylag nagy bérektől , ez fél ig-meddig é r the tő volt. 
De mi t ö r t é n t ? A korona é r tékcsökkenése következtében nemcsak 
a gabona ára emelkedett , — mindig a világpiaci árak felé töreked-
vén, — hanem minden szükségleti cikk, melyben az ipari munkás 
védve nem volt, drágul t és a bérek, dacára az állami lisztellátás-
nak, szintén felszöktek körülbelül ké tszeresükre . A buza ára, — ha 
nem tekintjük az idény elején indokolatlanul olcsó árakat , hanem 
azt az 1500 koronás árat vesszük alapul, melyet az állam tavaly az 
évad végével a felajánlot t búzáér t fizetett , — szintén csak kétsze-
resére emelkedett . 

Ámde ma, midőn a búzaár , — az őrlési adót és a l isztexport-
illetéket beszámítva, — már állandóan az expor tpar i tás körül mozog 
és egy munkás át lagos órabére körülbelül 20 korona, már tudjuk , 
hogy az állami lisztellátás révén viszonylag nem nagy, csak mintegy 
2 korona órabérnek megfelelő állami támogatásban részesül az ipari 
munkás, ami az államnak viszont óriási összegekbe kerül. 

Felvetem tehát a kérdést , szükség van-e az ipari munkást 
állami kedvezményes lisztellátásban részesiteni ? Amit ezzel a kormány 
a munkásnak ma nyúj t , az egy körülbelül 10%-os béremelésnek 
felel meg, amilyen mér tékű béremelés a többi cikkek drágulása révén, 
melyeknek drágításához nem utolsó sorban maga a kormány is 
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hozzájárult , az utóbbi időben úgyszólván napirenden van az ipar-
ban s amit a munkás bizonyára szívesebben fogad attól, akitől meg-
szolgálta, vagyis munkaadójá tó l , mint t ámogatásképen az államtól. 
Egyébként ezt a támogatás t a kormány tu la jdonképen nem is az 
ipari munkásnak nyúj t ja , akiből rosszul, különböző nehézségekkel 
és neki nem megfelelő módon ellátott ellátatlan lesz, hanem az 
iparnak, mely önmagát van hivatva fenntar tani s amely ezt a szub-
venciót viszont adóban kénytelen visszafizetni. I lynemű és ilyen 
általános iparpár tolásra csakugyan nincs ma pénze a magyar államnak. 

Vagy kérdem, mi szükség van arra, hogy a kereskedelmi és 
ipari, tehát nagy közgazdasági érdekek csorbításával mindazok, akik 
az állam alkalmazottai, természetbeni lisztellátásban részesüljenek ? 
Még pedig gyakran hiányos, sokszor nem jól működő ellátásban, 
melynek adminisztratív költségei is — a nagy árkülönbözeten kívül 
— kétségkívül nagyobbak, mint amennyi a szabad forgalomban, sza-
bad versenyben e címen számításba vehető . 

Sem a nagy árveszteségre , tehát a tula jdonképeni nagy ráfize-
tésre, sem a köl tségekre nézve nincsenek ugyan számadataim, de 
az utóbbiakra vonatkozólag, ha csak azt tar tom szem előtt, hogy 
mily nagymérvű visszaélések tö r tén tek hatósági liszttel és e réven 
mennyi oly liszt ju tot t nem illetékes kezekbe, melyhez a kormány 
az odiózus őrlési adó és drága bevásár lás út ján, az adófizetők nagy 
áldozata mellett jutot t , ez a köl tségtöbblet már magában is számottevő. 

Valóban csupán önámítás, ha azt hiszi a kormány, hogy nem 
feltétlenül helyesebb és alkalmazottai részére kedvesebb, ha olcsóbb 
természetbeni ellátás helyett , t isztviselőit pénzbeli re lutummal kár-
talanítja. Ez eliminálja a visszaéléseket, kétszeres ellátásokat, rossz 
liszttel való ellátást, vagy a tel jes el látat lanság lehetőségét . 

Természetbeni lisztellátást a kormány csak annak adjon, aki 
tőle általában természetbeni ellátást élvez, úgy mint háború előtt a 
katonaságnak és csendőrségnek. Er re a célra pedig ne gabonát 
vegyen, hanem vásárol ja meg a szükséges lisztet és ne keresked-
jen a Futura révén, — minthogy gabonát kap és őröltet , — a részére 
nem szükséges nullásliszttel, rozsliszttel, takarmányliszttel és kor-
pával. 

Itt jól beválik a régi mondás : akinek csupán nadrágra van 
szüksége, ne vegyen tel jes öltözet ruhát , hogy a kabátot és mel-
lényt ismét árúba bocsássa. Minek vesz a kormány búzát, ha a 
benne lévő nulláslisztre, takarmánycikkekre nincs szüksége ? Ez nem 
jelent mást, mint szükségtelen beavatkozást a szabad forgalomba és 
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egyenlőtlen fegyverekkel való versenyzés t saját adófizetőivel a 
szabad forgalom terén. 

A kormánynak nem feladata az üzlet és — bocsánatot kérek 
az erős szóért, — nem is ér t hozzá. De meg nincs is, nem is lehet a 
kormánynak oly szerve, mely, különösen a mostani időben, midőn 
a valutaingadozások következtében az árak és üzleti lehetőségek 
napról-napra, sőt óráról -órára erősen változnak, az üzleti forgalom-
ban ma még inkább, mint valaha szükséges gyors e lhatározásokat 
te l jes felhatalmazással foganatosí thassa. így lehetetlen, hogy gyak-
ran ne köt tessenek olyan, a napi forgalomban sehogyan sem magya-
rázható üzletek, amelyek előtt gyakran mint talányok előtt állunk. 
Ezek a talányok pedig mindazoknak, akik a szabad forgalomban részt-
vesznek, elég fe j törés t szoktak okozni és habár más okokban is 
lelik magyarázatukat , mégis tápot adnak azon fel tevésnek, hogy 
egyesek illetéktelen kedvezményekben részesülnek. Hogy ez a fel-
tevés nem is volt mindig .ok nélkül való, bizonyítják a nagy por t 
fölvert , felderített , mindenki előtt ismert kijárási ügyek. 

A kormány a katonaság, csendőrség részére szükséges, viszony-
lag nem nagy mennyiségű lisztet időközönként, decentralizálva, ezen 
alakulatok élelmezési szervei út ján különböző időpontokban a háború 
előtt szokásos módon, minden nehézség és a lisztpiacnak minden 
irritálása nélkül szerezheti be. 

Mindezek alapján csak azt ajánlhatom : a belföldi forgalomban 
vissza a háború előtti teljesen szabad forgalomhoz ! Amit a kormány 
az adógabonán megtakarí tana, illetőleg azoknak lisztellátásáért, 
akiket ő lát el, pénzben ráfizetni kénytelen lenne, azt a forgalmi 
adón, kiviteli illetékeken, a köl tségek, visszaélések okozta károk 
megtakarí tásán busásan behozza, amit pedig a szabad forgalomban 
vásárolt gabonára a kormány ráfizetett , azt tel jesen megtakarí taná. 

Ugy hiszem, senki sincs, aki az országban ké tségbe vonná, 
hogy még gyenge termés esetén is — katasztrofális rossz termés-
től az Isten óvjon — ne volna elegendő kenyérgabona Magj^ar-
országon. Ezért minden nem okvetlenül szükséges beavatkozás t a 
belföldi gabona- és őr leményforgalomba én megbocsáthat lan vétek-
nek tar tok hazánk jól fe lfogot t közgazdasági érdekei ellen. Már 
pedig még a tel jesen kötöt t forgalom is, melyet immár úgy hiszem, 
fenntar tani senki sem tar t leheségesnek, de nem is óhajt , jobb a 
felemás, részben kötött , mindenféle korlátozásokkal megnehezítet t 
forgalomnál, mely bizonytalanságot szül és oly inkonvenienciákat okoz, 
melyek a gazdasági életnek nagy károsodásával járnak. A termelés-
nek ferde irányba való terelése, ér tékes termékek elpocsékolása, 
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ú. m. kenyérgabona takarmányozása, rossz, tökéletlen kiaknázás stb. 
nem üres szóbeszéd. 

Mindezt, sajnos, saját tes tünkön kellett fá jda lmasan tapasztal-
nunk. Hátha még azt veszem, hogy az állami beavatkozás meg-
szűntével mennyi ér tékes munkae rő szabadul fel — csak költségei-
tol eltekintve — a gazdasági élet számára ^Mennyi időt takarí tanak 
meg mindazok, akik ma a ha tóságokkal való tárgyalásokkal kény-
telenek produkt ív munkára szánt idejük nagy részét eltölteni, a 
termelő munkára ér tékes í the tő energ iá jukat kimeríteni ! 

A gabona és őr lemények belforgalma nálunk véleményem 
szerint nem közélelmezési kérdés, minthogy az országban elegendő 
gabona terem, és ne legyen politikai kérdés sem. Ez elsőrangú 
mezőgazdasági és ipari, tehát közgazdasági kérdés és ebből a szem-
pontból kell azt elbírálni. A pénzügyi kormánynak pedig saját céljai 
szempont jából oly megoldást kell keresnie és találnia, mely a mező-
gazdasági és ipari érdekeknek megfelel , mert nagyon rövidlátó és 
helytelen gazdasági politika volna ezen országos nagy érdekeknek, 
látszólagos és viszonylag kis számszerű előnyökért , melyek eset leg 
be sem következnek, évekre kiható csorbítása. 

Már fu tó lag érintet tem, hogy a belföldi, részben kötöt t forga-
lom és ennek inkonvenienciái milyen súlyos következményekkel 
jártak kiviteli üzletünkre. A pénzügyminiszter G. 62.867 számú, 
1921 július 29-én kelt rendele tével a búza- és rozsliszt kivitelét 
minden fajtabeli és mennyiségbeli korlátozás nélkül szeptember 
30-áig megengedte , métermázsánként búzaliszt után 600, rozsliszt 
után 500 korona kiviteli illeték lefizetése ellenében. Tette ezt azért, 
mert jó hírei voltak a búza te rmés hozamára vonatkozólag, és mert 
financiális okok sürget ték a kivitel megindítását . 

Őszintén szólva nemcsak az én számomra, hanem úgy tudom 
minden érdekelt számára meglepetés volt a pénzügyminiszternek 
azon rendelete és a szakér tők előtt annak — kénytelen vagyok 
kimondani — felületessége aggályokat támasztot t . Az aggályok 
főleg abban állottak, hogy eleve nem volt meghatározva a kivihető 
liszt mennyisége és ezért te rmészetesen nem volt megállapítva 
az sem, hogy a mennyiségi korlátozás technikailag hogyan fog 
keresztülvitetni . 

Mi volt ennek a köve tkezménye? Mint a bör tönből szabadult 
rab élvezi a szabadságot , oly mohón vete t te rá magát a hét év óta 
gúzsba kötöt t ipar és kereskedelem a te l jesen korlátozás nélküli 
kiviteli üzlet kultiválására. Míg a háború előtt csupán a nagyobb 
kereskedelmi malmok folytat tak a mostani vámkülföldön őriemé-
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nyekkel üzletet, addig most minden apró-cseprő kis malom gyárt-
mányai ki jutnak külföldre a közvet í tő kereskedelem út ján . 

A kis malmok természetesen, amelyek a gabona te rmő vidékek 
közepet te gyorsan és könnyen szerezhet ték meg a gabonát , már 
csak azért is, hogy az átalányban megszabot t őrlési adó révén több 
haszonhoz jussanak, rendkívüli módon fokozták őrlésüket , aminek 
káros hatása te rmészetesen nem maradha to t t el. 

Pedig háború előtt csupán a nagyobb malmok foglalkoztak a 
SS 

kiviteli üzlettel. Ok ve te t ték meg alapját a magyar liszt világra 
szóló hírnevének. Ez a magyar búza kiváló tu la jdonságán kívül 
évtizedes munka, nagy szakértelem, szorgos fáradozás , nagy költ-
séggel járó p ropaganda és a fel tét len szolid kereskedelmi elvek 
szigorú szem előtt ta r tásának e redménye volt. Nemcsak a lisztnek, 
hanem a magyar malomiparnak is jó híre volt a külföldön. 

Ezek a nagy malmok ismét fe lvet ték a hét év előtt elej tet t 
fonalat . Ez újból nem kevés fáradságba és a mai viszonyok között 
nem kevés köl tségbe került . És lássuk csak, mi volt az e r e d m é n y ? 
Midőn már-már sikerült, nagy nehézségek és küzdelmek árán, az 
időközben behatol t idegen, főleg amerikai versenyt kiszorítaniok, 
azt kezdték tapasztalni, hogy hiányzik a bizalom a magyar liszt 
minősége iránt és főleg a magyar liszt minőségének szuperior i tása 
iránt minden más gyár tmánnyal szemben. Ez annak a köve tkezmé-
nye volt, hogy a tökélet lenebb berendezésű és a helyi viszonyokat , 
a vevők igényeit nem ismerő malmok produktumai távolról sem 
ütöt ték meg a mértéket , nem elégítet ték ki azokat a-z igényeket , 
melyeket a vevők a régi tapasztalatok alapján a magyar liszttel 
szemben méltán támasztot tak. 

Lisztünk azelőtt különlegesség volt, most egyszerű, hol jó, 
hol kevésbé jó kommersz márkává sülyedt, az e lérhető árak ped ig 
eszerint alakultak. A vevők részben el is szoktak a magyar liszt 
feldolgozásától, panaszaik talán részben erre is voltak visszavezet-
hetők, de a kereskedő, aki csak alkalmi üzleteket kötö t t és a szük-
séges szakképzet tséggel nem rendelkezik, nem tudot t ezen pana-
szokkal — még ha indokolatlanok voltak is — eredményesen 
szembeszállni, mert nem tudta vevőit megfelelő szakszerűséggel 
azok indokolatlanságáról felvilágosítani. Másrészt, minthogy nem 
volt sem tapasztalata a lisztüzletben, sem évtizedes vevőköre , melyet 
magának megtartani igyekezett volna, csupán azáltal tudta a régen 
exportáló malmokkal a versenyt felvenni, hogy olcsóbban adot t el. 
Hogy ezt megtehesse, összevásárolta a külföldön tel jesen ismeretlen 
apró malmok silány és olcsó gyártmányai t és ezeket exportálta, 
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melyet a vevők, szintén úgyszólván par t i eá rúkereskedők , a szak-
mában idegen importőrök, bízva a magyar liszt jó hírében, olcsón 
szívesen vásároltak. így tehá t nagy mennyiségekben tör téntek eladá-
sok és amennyire a szállítási eszközök elégtelensége azt megengedte , 
elszállítások is. 

Hogy mennyi lisztet adtak el tu la jdonképen vámkülföldön, azt 
senki sem tudta, senki számon sem tar to t ta . Az azonban látszott, 
hogy a kötések a szeptember 30-áig megállapított határidőig lebo-
nyolíthatók nem lesznek. Ezért, főleg a malmok sürgetésére , a 
pénzügyminiszter szeptember 13-i keletű 71.822. számú rendeletével 
a szállítási határ idő kitolását engedélyezte november végéig, de a 
mennyiség és fa j ták korlátozásáról ismét nem volt szó. Ekkor , a 
már ismerte te t t hatósági kenyérl iszthiány hatása alatt, hirtelen, mint 
derül t égből a villámcsapás, jöt t az október 9-én kelt kormányren-
delet , mely a szabad lisztkivitelt[ tel jesen beszünte t te és általában 
előzetes engedélyhez kötöt te , azzal a korlátozással , hogy az enge-
dély csupán az október elseje előtt kötö t t üzletek alapján, búza-
lisztből csakis nulláslisztre, rozslisztből elsősorban rozslánglisztre 
adható meg. Egyéb rozslisztre az október elseje előtt kötöt t mennyi-
ségek 30°/ 0-ára a d o t t b a kormány engedélyt , mindezt pedig méter-
mázsánként 200 koronával magasabb illeték mellett. 

Ez a kormányintézkedés a malmok részére nagy kárt jelentett . 
A korábbi rendeletek alapján a malmok és kereskedők jóhiszeműen 
kötöt ték meg üzleteiket és egyszerre csak azon helyzet előtt állot-
tak, hogy már megkötöt t üzleteik alapján a búzakenyérl iszteket 
egyáltalán nem, a rozsliszteket pedig csak 30% erejéig vihetik ki 
és ezen kivitelért is 200 koronával nagyobb illetéket kell fizetniök 
métermázsánként . 

Azt, hogy a kormány ezen intézkedéseivel jogosan járt-e el, 
vitatni lehet, de az, úgy hiszem, minden vitán felül áll, hogy a 
kormány el járása a már lekötöt t üzletek lebonyolí tására nézve fel-
tét lenül méltánytalan volt. Mégsem sikerült a malmoknak a kormányt 
ál láspontjának megvál tozta tására bírni, aminek következménye az 
volt, hogy a malmok nemcsak a pótil letéket vesztet ték el, hanem 
az a körülmény, hogy szállítási kötelezettségeiknek, a kormány 
intézkedése következtében, nem felelhet tek meg tel jes mértékben, 
üzletkötéseik komolyságában való hitet döntö t te meg és abból 
külföldi vevőik is jogot formál tak, arra, hogy azon lisztmennyisé-
gek átvételét , amelyeknek leszállítását a malmok később lebonyo-
líthatták volna , viszont ők tagadják meg, amit nagyrészt meg 
is tet tek. 
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Ez óriási veszteségekkel jár t a malmokra nézve. A korona 
árcsökkenése és egyes külföldi valutáknak, különösen a cseh valu-
tának áremelkedése következtében a liszt ára csehkoronában lénye-
gesen visszament, a cseh vevők nagyrészt a drágán vásárol t 
nulláslisztet sem vet ték át, viszont a bankok követe l ték a malmok-
tól a nekik előzetesen olcsón eladott cseh valutát . Sok száz millióra 
becsülhető az a kár, amelyet a magyar malomipar és részben a 
magyar kereskedők is, ezen kormányintézkedés következtében 
szenvedtek. 

Mindez pedig azért tör tént , mert — a malmok előzetesen meg 
nem hallgat tatván — a kivitelt szabályozó rendele tek tökélet lenek 
voltak, és mert az ellátatlanok ellátása körül oly hibák tör tén tek , 
hogy azokat a tel jes termésből , gabonával telt malmokból, kenyér-
liszttel ellátni nem tudták. 

Azt belátom, hogy a rossz kiviteli rendele t hiányosságait repa-
rálni kellett. Mennyiségileg korlátozni kellett a kivitelt, ami — tekin-
tettel arra, hogy a l iszteladásokat nem tar to t ták számon — nehéz 
feladat volt. De ezen reparációnál ismét tel jesen mellőzni az ipari 
és kereskedői érdekeket , sőt azokat a kelleténél erősebben súj tani , 
ismét nagy hiba és annak a következménye volt, hogy a hozzáér-
tők a hozzá nem ér tőknek politikai jelszavai, valamint az ezek hatása 
alatt keletkezett közhangulat nyomása következ tében másként nem 
mertek eljárni. 

De még ezen túl is, a közérdek bizonyára nem indokolta azt, 
hogy az exporti l letéket a már megkötöt t és a régi kivitel' illeték 
alapján kalkulált üzletek után még métermázsánként 200 korona v 

pótilletékkel felemeljék. Ezt a közélelmezési nehézségekkel indokolni 
nem lehetett és a kormány mégsem engedet t . Az elszállítások már 
említett lehetet lensége, a megvásárol t lisztek átvételének megtaga-
dása és a csehkorona emelkedése miatt ért károsodások mellett ez 
a 200 koronás pótilleték szinte el törpült ugyan, de épp azért, mert 
ily nagy volt a kár, bizton remélem, hogy a kormány végül még-
sem fog elzárkózni az elől, hogy ezt a különbözetet , melynek besze-
dése legalább is méltánytalan volt, visszatérítse. 

A kivitelt engedélyhez kötő rendelet óta csupán azok a 
mennyiségek voltak az országból kivihetők, melyeket a kormány 
által e célból kiküldött bizottság az október előtti kötésekre enge-
délyezett. Hogy a be je len te t t liszteladások között számos olyan volt, 
amely tényleg létre nem jött, vagy talán már részben vagy egészben 
le volt szállítva, az elképzelhető, mert hisz végre is ez a bizot tság 
az üzleteket ebből a szempontból szigorúan felül nem bírálhatta és 
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ilymódon ismét a t isztességes malom és a t isztességes kereskedő 
húzta a rövidebbet . 

Az approbált kötések lebonyolí tása után azt kellene hinnünk, 
hogy a lisztexport ezzel megszűnt . De nem így áll a dolog. A kivi-
teli üzlet szépen virágzott és virágzik, csakhogy azt az állam mono-
polizálja a Fu tu ra révén . Mert hisz csak el kell adnia azt a kabátot 
és mellényt, amit fölösleges módon vásárol t ! Mert annak dacára, 
hogy a kormány gabonájából viszonylag kevés nulláslisztet gyárta-
nak és így a kiváló magyar búzában rej lő kincs nagyreszt kárba 
vész, elpocsékolódik, mégis túlsók készül a belföldi forgalom szá-
mára, mert azt belföldön elhelyezni nem lehet. Ezt a Futura nagy 
tételekben bocsát ja időnkint kivitelre, legkisebbrészt malmok, leg-
nagyobbrészt azelőtt lisztüzlettel nem foglalkozó kereskedők révén, 
vagy sokszor csupán ezek cége alatt. Az eladás úgyszólván aukció-
szerűleg folyik s természetesen, mint az i lyenkor máskép nem is 
lehetséges, a világpiaci helyzetnek és kon junk tú rának nagyrészt ki 
nem használása mellett . 

A malmok legális üzlete, melyet nagynehezen ismét felúj í tot tak, 
ezalatt szünetel. Hiába kér a külföldi vevő a malomtól lisztet, attól 
nem kaphat, mert hisz az tú lságosan egyszerű és természetes volna, 
hogy lisztet a malomtól vásárolhasson. Ellenkezőleg. A malom 
kénytelen zsúfolt l isztraktárak mellett évtizedek óta nála vásárló 
vevőjének ki jelenteni : sa jnálom, én neked el nem adhatok. 
Fordulj X úrhoz, Y céghez, úgy tudom, az vet t a Futurától , vagy 
mástól, attól vehetsz magyar lisztet, de tőlem nem. Óriási azon régi 
vevőink száma, akik ezt megpróbál ták és most tele vannak panasz-
szal a magyar lisztre. Még olyasmit is hallottam, hogy nullás cím-
kével ket tes lisztet küldtek, rozslisztbe takarmánylisztet és mást 
kevertek és számtalan efféle panaszt. Mindhiába. A nagy export-
malom kénytelen az őrlést beszüntetni , — a budapest i kereskedelmi 
őrléssel foglalkozó malmok már negyedik hónapja nem őrölnek, -
hisz nulláslisztjüket elhelyezni nem tud ják . Ez végül is tényleg arra 
fog vezetni, hogy a szabad forgalomban szűken lesz kenyérliszt és 
korpa, ezeknek ára aránytalanul .felszökik, a nullásliszt pedig, — ha 
mégis őrölnének, — a malmokban marad. 

Ugyanígy, vagy még rosszabbul állunk a rozsliszttel. A kor-
mány végül is, mikor a kár megvolt , belátta, hogy hibát követe t t 
el, midőn a Magyarországon egyáltalában fogyasztási cikket alig 
képsző rozslisztet ki nem engedte . Különösen olyan esztendőben, 
mint az idei, midőn búzában óriási t e rmésünk volt. Csonka-Magyar-
ország rozs tennő területeiből viszonylag több maradt, mint a búza-
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termőből és már háború előtt is úgyszólván az egész rozs te rmés 
nagyrészt liszt alakjában az országból kivitetet t . Hogy az idén eddig 
csak keveset vihettünk ki, ennek köve tkezménye az volt, hogy a 
rozs ára mélyen alatta maradt a búzáénak és a rozs nagyrészt 
takarmánycikkül használtatot t fel. Mindazonáltal még elég jutot t 
őrlésre is. De a kész rozsliszt, mely itthon senkinek sem kell, 
kivitelre mégsem kerülhet . 

Most vajúdik már hetek óta ez a kérdés az illetékes hatósá-
goknál és az egyelőre t e rvbeve t t megoldás a legjobb esetben is 
olyannak Ígérkezik, hogy a nagy ba jon csak kicsit fog segíteni. 
Mert úgy tudjuk , hogy egyelőre a kész rozslisztnek is csak egy 
kisebb részére adnak kiviteli engedélyt . Talán az itt e lmondott 
szavak illetékes tényezőknek is tudomásukra jutnak, itt sem mulaszt-
hatom el tehát, hogy a kérdés égető vol tára fel ne hívjam a 
figyelmet. 

A már kész rozslisztre a kiviteli engedélyt fel tét lenül sürgősen 
meg kell adni. Ki tudna felelni azért, hogy a közeledő tavasz 
és melegebb időjárás beálltával ez a részben már hónapok óta 
tároló mennyiség meg ne romoljon, míg a külföldön nagyon jó piaca 
vo lna? Amellett nagy tőke van benne lekötve, melyet fel lehetne 
szabadítani. De tovább megyek, még búzalisztből is fel tét lenül 
nagyobb mennyiségű nulláslisztet kell ez évadban kiengedni, mer t 
különben felőrletlen marad a búza és nem lesz a szabad forgalom-
ban sem elegendő kenyérliszt, sem elegendő korpa és takarmányliszt . 

Az előadottakból, melyek főleg a kivitel technikai lebonyolí-
tására vonatkoznak, már eléggé látszik, hogy milyen kényes, milyen 
nehéz és milyen nagyhordere jű kérdés a kivitel kérdése, melyhez 
a szakértő is csak félve nyúlhat a mai viszonyok között . Feltétlenül 
bizonyos csupán az, hogy — csak közepes te rmés t fel tételezve — 
finom búzalisztet és a rozsliszt legnagyobb részét , jó termés esetén 
pedig megfelelő mennyiségű búzakenyérl isztet és takarmánylisztet 
is, az .országból ki kell vinnünk. Ha ezt nem tesszük, úgyszólván 
egyetlen nagy exportcikkünktől foszt juk meg önmagunkat mester-
ségesen, ami által megfoszt juk magunkat annak lehetőségétől is, 
hogy háború előtt megszokott kul túr igényeiak csak kis részben is 
kielégíttessenek. 

A nulláslisztet azért kell kivinnünk, mert igen természetes, 
hogy a búzából iparilag mindazt ki kell termelnünk, ami ér tékes 
van benne és minthogy ebből belföldi szüségletünk kisebb, mint 
termelésünk, a többletet — örül jünk, hogy van — exportálnunk 

1 
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kell. Rozsból szintén fölöslegünk van, éppoly világos tehát, hogy 
a fölösleges rozslisztet expor tá lhat juk . 

Mi a legrosszabb eset , ami ezen feltét len igazságok szem előtt 
tar tása mellett bekövetkezhet ik ? Az, hogy ha túlkicsiny a termésünk, 
búzakenyérl isztben eset leg kissé szűken leszünk. De szabad-e ezt a 
hiányt ilyen szűk esztendőben a bel fogyasztásban nullásliszttel 
pótolni ? 

Ez kétségkívül könnyelmű pazarlást jelentene, mert hisz első-
sorban rendelkezésünkre áll a kitűnő rozsliszt, míg kenyérliszt-
import ra még Ínséges esztendőben is alig kell gondolnunk. De ezért 
a nullásliszt-exportot megakasztani , már igazán vétek volna. 

Ezek után az a kérdés merül fel, hogyan kell hát helyesen a 
l isztexport kérdését technikailag megoldani ? A folyó termésévről 
nem szólva és csupán a jövő évi te rmést tar tva szem előtt, azt 
kell mondanom, hogy elsősorban gondoskodnia kell a kormánynak 
arról, hogy megbízható, lehetőleg pontos statisztika álljon ideje-
korán rendelkezésére a te rmés hozamára vonatkozólag. Ezen célból 
mindenekelőt t azt a bizalmatlanságot kell különösen a gazdaközön-
ségnél eloszlatnia, hogy a termésstat iszt ika nem rekvirálás vagy 
adózás céljára készül, hanem a gazda legjobban fe l fogot t é rdekében 
és hogy e statisztika éppen azt a célt szolgálja, hogy a gazda 
p roduk tumáér t a kivitel engedélyezése révén az őt véleményem 
szerint jogosan megillető árat kapja. 

A statisztikai adatok begyű j t é sé t természetesen első ízben a 
bevete t t területtel, később a már learatot t és illetőleg a kicsépelt 
mennyiségre vonatkozólag kell megkezdeni és innen kiindulva foly-
tatólagosan oly ada tgyűj tés t kell szervezni és lefektetni, mely a 
gabonát a terméstől a felhasználásig kíséri, szemmel tar t ja . A ter-
veket erre a stat iszt ikusoknak a gyakorlati emberekkel együt tesen 
kell megbeszélniük és kidolgozniok. Persze a statisztikai felvételeket 
a készletek változása szerint időnként, mondjuk kéthetenként , ismé-
telni kell és mint ez mindenüt t szokás, nyilvánosan közzé, vagy 
legalább is a szakköröknek könnyen hozzáférhetővé kell tenni. Ezért 
a kormánynak eleve ki kell jelentenie, hogy a belföldi forgalmat 
teljesen szabaddá teszi és a fölöslegek kivitelét mindeneset re enge-
délyezni fogja. Hiszem, ha ez a kijelentés komoly formában meg-
történik, utóbbi időben megbízhatatlan statisztikánk nagyban meg 
fog javulni. 

En magam, hogy őszinte legyek, — a statisztikai számok 
csalhatat lanságában nem hiszek, azok alapján számszerű kiviteli 
mérleget készíteni véleményem szerint nem lehet, éppen ezért, mint 
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látni méltóztatik, úgyszólván szándékosan kerül tem a statisztikai 
számadatokra való hivatkozást . Mégis nagy fon tosságo t tula jdoní tok 
a lehetőleg pontos statisztikai felvételeknek, általános t á jékozódás 
szempontjából . 

A statisztikai adatokon kívül fon tosnak t a r tom még azt is, 
amit a gondos nagymalom, sőt még az előrelátó ke reskedő is 
megtesz, hogy a kormány is hozzáér tő közegei által u taz tassa b e 
az országot és így ál talánosan t á j ékozód jék arról, hol van jó ter-
més az egyes gabonafé lékben és egyéb t e rményekben , hol van 
közepes, hol gyengébb. Ezen általános képből lesz már megállapít-
ható, lesz-e feleslegünk búzában, lesz-e feleslegünk rozsban és egyéb 
terményekben. 

A kivitellel kapcsolatban még a következő fontos kérdések 
merülnek fel : 

Legyen-e a kivitel te l jesen korlát lan, úgy mint a be l forgalom ? 
Kell-e kiviteli i l letéket szedni és milyen n a g y o t ? Természetben 
vagy készpénzben? (Sajnos, nálunk még ez is kérdés.) Fix összeg-
ben állapíttassék-e meg a kiviteli i l leték és milyen összegben ? Vál-
tozó összegben állapíttassék-e meg és milyen módoza tok mellett 
változzon az i l leték? Kinek adassék meg az expor tá lás joga, az állam-
nak, malomnak, kereskedőnek stb., stb. Mindezt alaposan fonto lóra 
kell venni és nagy körültekintéssel , szakér tők meghallgatásával szak-
ér tőknek kell elhatározniok. 

En a magam részéről a következőleg oldanám meg a k é r d é s t : 
Az első kérdésre, hogy legyen-e kiviteli szabadforgalom, azt 

válaszolnám, hogy ezt is fontolóra lehet venni abban az esetben, 
ha a közeli genuai konferencián sikerülne különösen az utódálla-
mokkal oly megegyezésre lépnünk, mely szerint a gabona szabad-
forgalma legalább Nagy-Magyarország, eset leg a monarchia u tód-
államai területén lehetségessé fog válni oly ér telemben, hogy nem-
csak bizton számíthatunk korlátlan gabonabehozata l ra , hanem az 
már gyakorlatilag meg is indult. 

A konferencián kiküldötteinknek egy pillanatig sem szabad 
ezen rendkívül fontos szempontot figyelmen kívül hagyniok és néze-
tem szerint a konferenciának ránknézve egyik legnagyobb ered-
ménye volna az, amit ezirányban elérhetnének. 

Itt mellesleg megjegyzem, hogy kár a konferenciára malom-
szakértőt el nem vinni. 

Közbevetőleg egész röviden szólnom kell a jóvátételi kérdés-
ről is. Állítólag a jóvátételi bizottság négyezer vagon búzát és 
rozsot és kétszáz vagon lisztet követel tőlünk. Nem tudom, meny-
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nyire igazak ezek a híradások és számadatok, és természetesen osz-
tom azt a véleményt, hogy mi jóvátétel t egyáltalában nem fizet-
hetünk, de semmiesetse sem adhatunk gabonát , mert gabonafeles-
legünk nincs. Hisz a gabonában levő kenyérl isztre és takarmány-
cikkekre okvetlenül szükségünk van és csak jó termés esetén van 
főleg finomliszt-feleslegünk, gyenge te rmés esetén azonban finom-
liszt-kivitelünket vagy kenyérl iszt behozatalával , vagy sur rogatu-
mokkal kell pótolnunk. Hiszen az, hogy mi finomlisztet exportálunk, 
bizonyít ja már a jóvátéte l t olyan értelemben, hogy annak dacára, 
hogy mi te rmel jük a jó búzát, magunk legnagyobbrészt megelég-
szünk a barna kenyérl iszt tel és a külföldnek engedjük át nagyrész-
ben a finom búzalisztet. Természetesen ezt az á tengedés t nem ingyen, 
jóvátétel címén értem, mert ha a kivitt mennyiségér t nem kapnánk 
el lenértéket , mivel fedezzük már igazán legminimálisabbra redukál t 
szükség le te inke t? Magyarország ezáltal a behozatalra teljesen kép-
telen volna és ilykép éppen a tőlünk jóvátétel t kérő országok esné-
nek el jó piacuktól. 

De gabonát kivinni már azért sem szabad, mert malomiparun-
kat nem fosz tha t juk meg további nyersanyagtól akkor, midőn hazánk 
megcsonkítása már amúgy is legfontosabb nyersanyag-beszerzési 
helyeitől fosztot ta meg. A budapest i nagymalmok őr lőképességüknek 
az idén jó, ha 15—20%-át fog ják kihasználni. Hogy ez a szűkös 
foglalkoztatás még tovább mesterségesen redukál tassák, ez ellen 
minden erőnkkel küzdenünk kell. Ugyanezen okból természetesen 
még bevésbé szabad arra gondolnunk, hogy önszántunkból gabo-
nát — bármely kis mennyiségben is — exportál junk liszt helyett . 

Er re egyébként , remélem, senki sem gondol komolyan, nem is 
•volna célja. 

Míg a mostani áldatlan gazdasági viszonyok az utódállamokkal 
fennállanak, a kivitel mennyiségi kor lá tozását —dacá ra , hogy abszo-
lúte híve vagyok a szabad kereskedelemnek — feltétlenül szüksé-
gesnek tar tom. 

A kivitel engedélyezésével azonban semmiesetre sem szabad 
késni, mert rendkívül fontos, hogy az ú j liszttel mint elsők jelen-
jünk meg a világpiacon, ami háború előtt is nagy előnye volt min-
dig a magyar malomiparnak és a magyar gazdának. Én úgy gon-
dolom, hogy az első időben — mindig közepes termést feltételezve 
— további intézkedésig egy millió métermázsa búzalisztnek és fél-
millió métermázsa rozslisztnek kivitelét kellene engedélyezni, hogy 
a kereskedelmi őrlés szabad forgalom mellett megindulhasson. Egy-
úttal a jövő termésre meg kellene hosszabbítani az őrlési forgalmat 



Gabonaellátásunk 19 21! 22-ben. 203 

helyettesí tő 1921 május 11-i 3330/1921. számú rendeletet , mellyel 
bár eddig, sajnos, nem élhet tünk, de a viszonyok javulása esetén 
eset leg élni fogunk. 

Hogy kiviteli illeték legyen-e vagy sem, er re válaszom az, 
hogy feltétlenül legyen még pedig természetesen készpénzben és 
nem természetben. Utóbbi ál láspontom az e lőadot takban már meg-
leli magyarázatát , melyet azzal toldok meg, hogy a természetbeni 
illeték a kivitelt ok nélkül oly nehézkessé tenné és oly kompliká-
ciókat okozna, hogy, azt hiszem, gyakorlat i lag nem is lehetne meg-
valósítani. 

A kiviteli illeték szükséges e lsősorban arra, hogy abból az 
állam pénzt kapjon és ezen a réven nem jelentéktelen jövedelemre 
tegyen szert, másrészt , hogy — figyelemmel azon általános gazda-
sági elgyengülésre, melyben Csonka-Magyarország, sajnos, sínylő-
dik — ezzel a gabonának fel tét lenül a világpiaci árak felé törő 
árszint jé t megfelelően mérsékel je . Hogy mennyivel óha j t ja a kor-
mány az árakat ilymódon mérsékelni , az további megfontolás tárgya 
és függ elsősorban a világpiaci áraknak koronában átszámított nagy-
ságától. Természetesen más összegben állapítandó meg a kiviteli 
illeték p. o. 4500 koronás és más 2500 koronás expor tpar i tás mellett. 

Ezzel válaszoltam arra a fe lmerülő kérdésre is, hogy fix ösz-
szegben állapíttassék-e meg a kiviteli illeték, vagy változóban. Az 
én nézetem az, hogy a kiviteli illetéket nem szabad egy bizonyos 
változatlan összegben állandóan meghagyni . 

Midőn tavaly a lisztkivitel az október elseje előtt lekötöt t meny-
nyiségekre korlátoztatott , felmerült hirtelen a kérdés, váj jon további 
mennyiségek esetleges kivitelénél fix összegű, vagy valamely kulcs 
szerint változó összeg legyen-e a kiviteli illeték. Akkor legnagyobb-
részt az első mód mellett nyilatkoztak, én magam az utóbbi mód 
híve voltam. Bevallom, hogy azóta alapos, a külföldi valuták árfolyam-
változásainak figyelembevétele mellett mege j te t t számítások után 
nézetemet némileg módosí tanom kellett. Rájöt tem ugyanis arra, 
hogy olyan kulcsot, mely az összes á rkomponensekben beálló vál-
tozásokat automatice paralizálja, nem lehet konstruálni . 

A belföldi gabona-, illetőleg lisztár, te l jesen szabad forgalom 
mellett, mindenkor a gabona és liszt világpiaci áraitól és a kiszállí-
tási költségektől —• ideszámítom az export i l letéket is, — függ. Ha 
a különböző pénzértékek egymáshoz való viszonya változatlan, az 
áringadozások számszerűleg mindenütt arányosak. Ezen árvál tozá-
sokat a belföldi piacnak is el kellene viselnie, azt rendszer int 

s 

nagyobb nehézségek nélkül el is tud ja viselni. Ámde ha a pénz-
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értékek egymáshoz való viszonya is szinte óráról -órára ugrássze-
rűen változik, akkor már az export i l leték túlkicsi tényező ahhoz, 
hogy ezen számszerűleg nagy árvál tozások az illetékre alkalmazott 
kulcsszerű változás ú t ján eliminálhatók legyenek. 

Legyen szabad ezt egy példával illusztrálnom. Feltéve, hogy 
Zürichben a dollár kurzusa 5.13, a cseh koronáé 9.—, a magyar 
koronáé 0.60, ez par i tásos alapon kiszámítva a budapest i tőzsdén 
855 koronás dollárkurzust , 15 koronás csehkoronakurzus t , a prágai 
tőzsdén pedig cseh koronában 57 dol lárkurzust és 673 magyarkorona-
kurzust jelent. Ha már most fel tesszük, hogy Csehorsrágban lisz-
tünkér t — az amerikai versenyt szem előtt tar tva — 77g dollárt 
lehet elérni, ez azt jelenti, hogy az ennek megfelelő csehkorona-ár 
4271 g volna, ami, ha p. o. a kiviteli illeték mindig egy dollárnak 
megfelelő, tehát változó koronaösszeg volna, ez esetben 855 korona, 
az eladónak egy kg. lisztért 55 korona 57 fillért e redményezne 
magyar koronában. Már most ha a búzaár, illetőleg a lisztár válto-
zatlan és a költségektől , exporti l letéktől most eltekintve, a dollár 
és cseh korona kurzusa nem változik és csupán egy tényező, a 
magyar korona kurzusa változik és megy fel 0.60-ról p. o. 0.75-re, 
akkor dacára, hogy az egy dollár kiviteli illeték már csak 684 koro-
nát jelent, mégis, az amerikai lisztár Csehországban változatlanul 
427 72 cseh korona maradván, a magyar eladónak egy kg. l iszt jéért , 
a csehkorona-kurzusnak Budapesten szükségképen 12-re való sülye-
désénél fogva, csak 44 korona 46 fillér jut, vagyis tel jes 20%-kal 
kevesebb. Az volna tehát szükséges, hogy ilyenkor belföldön a 
búzaár és a gyártási köl tségek 20%-kal olcsóbbodjanak, vagyis, 
hogy a búzaár — most ismét el tekintve a költségektől — állan-
dóan az exportpar i táson mozogjon és feltétlenül kövesse a valuta-
beli el tolódásokat. Ez pedig, p láne a kivitel mennyiségi korlátozása 
mellett és határidőüzlet híjján, a gyakorlatban ha egyáltalán bekö-
vetkezik is, csak nagyon lassan következik be, mialatt viszont, ha 
a gabonaárak túlmagasak, szünetel az export , ha túlalacsonyak, az 
expor teur illetéktelen haszonhoz jut. 

A határidőüzlet visszaállítását, melyről ezúttal bővebben szólni 
nem akarok, most még időszerűnek nem tar tom. Amennyiben tehát 
egyáltalában lehetséges, más módról kell gondoskodnunk, hogy a 
kivitel folytatólagos fenntar tásá t addig, amíg feleslegeink vannak, 
zökkenés nélkül lehetővé tegyük. 

Véleményem szerint egy nem túlnagy bizot tságot kellene 
szervezni, melynek tagjai a közgazdasági minisztériumok egy-egy 
tel jhatalmú megbízot t ján kívül a gazdáknak, a malomiparnak, vala-
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mint a gabona- és l isz tkereskedelemnek képviselőiből állana. Rend-
kívül károsnak ta r tanám ezen kérdés intézését ismét egy nagy 
appará tusra bízni, a végső szót pedig ebben a minőségében, kinek 
személye és működése iránt egyébként a legnagyobb tisztelettel 
és őszinte bámulattal viseltetem, a köte lességszerűen egyoldalú 
nézőpontot képviselő közélelmezési miniszterre. Ennek a mozgé-
kony bizot tságnak kellene — szakér tő tagja inak meghal lgatása 
után — rövid úton és gyorsan — ami lényeges — határozni a 
következőkről : 

Mennyi liszt kivitele engedélyeztessék időről-időre és mennyi 
legyen a kiviteli i l leték? Ezen bizot tságnak legalább hetenként , 
nagy árvál tozások alkalmával eset leg többször is, össze kellene 
gyűlnie, hogy a kiviteli illetéket az üzleti helyzetnek megfelelően 
a gabona és liszt áralakulása szerint, a belfogyasztás érdekei t és 
a kivitel folytonosságának fenntar tásá t lehetőleg figyelembe véve és 
összeegyeztetve szabályozza. Az ezen bizot tság miniszteriális tagjai 
által azonnal megállapítandó és dekre tá landó kiviteli illeték vissza-
vonásig volna é rvényes és ez alapon az arra igényjogosul tak kivi-
teli engedélyeiket kontingensük, vagy annak egy része ere jé ig 
kiválthatnák. Ezeknek az engedélyeknek nem kellene időbelileg 
korlá toztatniok, mert végre is ha a kivitel mennyiségileg korlá-
tozva van, az őr lőképesség oly nagyfokú hyper t rophiá jánál , mint 
amilyenben vagyunk, mindegy, mikor szállíttatik el a liszt. Az idő-
beli korlátozás csak hát rányos az eladásnál, a gyakori szállítási 
nehézségek és más az elszállítást gátló körülmények következtében 
az engedélyeknek többnyire szükséges, de mindig nehézkes meg-
hosszabbítása pedig bizonytalanságban ta r t ja az eladót és vevőt , 
gyakran az árúnak ér téken aluli e lkótyavetyélésére is vezet és sok 
felesleges köl tséget okoz. A kiváltott kiviteli engedélyekkel meg-
szerzett kiviteli jogot pedig feltétlenül respektálni kell. Ezt egy fix 
kötésnek kell tekinteni az állam és az engedélyes között , melyet a 
kiviteli illeték utólagos emelésével megváltoztatni ne lehessen. Ha az 
állam valamely előre nem látott esetben kénytelen volna a kivitelt 
tel jesen beszüntetni, ebben az esetben tar toznék a még forgalom-
ban levő kiviteli engedélyeket visszaváltani. 

Most á t térek a legnehezebb kérdésre , hogy kiknek legyen 
joguk és milyen arányban, a kiviteli engedélyeket kiváltani. A leg-
természetesebb az volna, hogy kiviteli engedély annak adassék, aki 
a kivitelre szánt árú felett rendelkezik. Minthogy pedi* minden liszt 
tudvalevőleg malomban készül, kiviteli engedélyt csupán a malmok-
nak kellene adni. Tudom, hogy ez a kereskedelem részéről első 
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pillanatban nagy ellenkezéssel találkozik, de azok után, amit elmon-
dandó leszek, alaposabb megfontolás után a ke reskedők maguk is 
be fogják látni, hogy ez a kérdés a kivitel kor lá tozot t volta mellett 
másképen helyesen alig oldható meg, amellett a kereskedők érdekeit 
nem sérti, mer t nekik a lisztkivitellel való foglalkozás lehetőségét 
mégis biztosítja. 

Ha a kivitelre engedélyezet t mennyiség elosztásába a keres-
kedelmet is be kell vonni, lehetet len igazságos el járást követni . 
A kereskedő akkor foglalkozik lisztkivitellel, ha megfelelő áron 
árúhoz jut és még a belföldi l i sz tkereskedő üzleti forgalma is nem 
a l isztforgalomnak és ez esetben a kivitelre engedélyezet t mennyi-
ségnek nagyságával a rányosan változik, hanem az ő vállalkozási 
kedve, szabad tőkéje és üzleti összeköt te téseinek alakulása szerint , 
szóval sok eset legességtől függ . A kereskedő forga lmának nagysága 
alapján tehát az elosztásra igazságos kulcsot konstruálni nem lehet, 
hanem csupán egyeseknek lehet kedvezni, vagy őket há t t é rbe 
szorítani. Hogy a ke reskedő kiviteli t evékenységét kife j thesse, 
annak semmi akadálya nincs oly formában, hogy a malomtól meg-
vásárol ja a kivitelre engedélyezet t lisztet és azt exportál ja . Hiszen 
eddig is, ha a kereskedő kapo t t kiviteli engedélyt , az exportál t 
lisztet szintén malomtól vásárol ta és így volna ezután is.* 

A kiviteli engedélyeknek a malmok közötti felosztása könnyebb . 
dolog és bizton hiszem, hogy a malmok maguk is megtalálnák, de 
a kormány közbenjöt tével mindenese t re megtalál ják azt a kulcsot, 
amely mellett a felosztásra ráállnak majd. Itt csak azt kívánom 
megjegyezni , hogy te rmésze tesen azon apró malmokat, amelyek 
csupán a lokális szükséglete t vannak hivatva kielégíteni, a kivitel-
ben részeltetni egyáltalában nem szükséges. Annyival inkább áll 
ez, mert éppen ezekből kerül ki leginkább a minőségileg megbíz-
hatatlan liszt. A kivitelt engedélyező bizot tság a deklarált kiviteli 
illeték mellett az ese t rő l -ese t re megál lapí tandó további kont ingens 
kere tén belül egyszerű be je len tésre kiadná az igényelt számú ki-

* Ezt a véleményemet, mint előre láttam, kereskedői körök nagyon 
támadják és sokan helytelen beállításban a malmok részére óhajtott monopó-
liumnak magyarázzák, vagy pláne kereskedőel lenes fel lépésnek mondják. Ez 
pedig nem így van és rólam, ki magam is kereskedelmi tevékenységet kifejtő 
vállalat élén állok és a szabad kereskedelem híve vagyok, fel sem tételezhető. 
A kiviteli engedély tulajdonképen nem a személynek szól, hanem az árúra vo-
natkozik. Természetes tehát, hogy az kapja, aki az árút gyárt ja és nem az, aki 
esetleg meg fogja vásárolni. Németországban szintén ezt a gyakorlatot követik. 
Az engedélyhez kötött kivitelre csak a gyáros kap engedélyt és nem a keres-
kedő. Utóbbi a gyárostól vásárolja a kivitelre engedélyezett árút. Erről bárki 
meggyőződhetik, ha Németországból hozat árút, p. o. pamuthevedereket és 
habár az árút kereskedőtől vásárolja, a kiviteli engedélyt csak az a gyár kapja, 
ahol az árú, ez esetben a heveder készült. 
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viteli engedélyt . Ily módon folyta tólagosan és minden zökkenés 
nélkül mindaddig fo ly ta tha tó volna a kivitel, amíg feleslegek fe le t t 
rendelkezünk. 

Az üzleti éietben az összes esélyeket és beköve tkezhe tő körül-
ményeket előrelátni nem lehet. Az e lmondot tak a mai viszonyok 
között normálisan beköve tkezhe tő események ese té re állnak. Ha 
pedig ezektől e l térő különös események állnának be, a kivitelt 
szabályozó bizot tságnak módjában volna sürgősen intézkednie. 

A kivitelt szindikátus vagy pláne állami monopólium út ján 
lebonyolítani elhibázott dolognak ta r tanám. I lyenre a folyó évad 
elején, az el látat lanok el látásával kapcsola tosan mint á tmene t re 
lehetet t gondolni. Ma ki sem térek azon szervezési nehézségek, 
gazdasági károk és más súlyos inkonvenienciák részle tes fe j tege-
tésére, melyekkel az ilyen te rv megvalósí tása járna, már azért sem, 
mert ez ma visszafej lődést je lentene a szabad forga lomra való 
törekvés helyett . 

Még csupán az. van hátra, hogy a l isztminőségek káros meg-
rontásáról , illetőleg ennek elkerüléséről röviden szóljak. Semmi 
kifogásom az ellen, hogy — ha ez expedi t ív módon megoldható — 
vizsgáltassanak meg a minőségek abból a szempontból , hogy meg-
ütik-e azt a mértéket , mellyel nem ron t j ák a m a g y a r liszt jó hír-
nevét, bár ezt — dacára az e lőfordul t panaszoknak — szükséges-
nek nem tar tom. Ez egyébként azért is ba jos , mer t ha p. o. sikér-
tar ta lomra vizsgáljuk az exportl isztet , egyes vidékek malmait az 
ottani gyengébb búzaminőségek miatt ese t leg te l jesen el kellene 
tiltani az exporttól . Ne fe led jük azt sem, hogy a Bácska és a Bánát 
kitűnő minőségű búzá ja egye lő re hozzáférhe te t len számunkra. 
A vevő végre is tudja , hogy milyen malomból milyen lisztet kapot t 
és meg fogja választani — mint ez a háború előtt is tö r tén t — a 
malmot, amelynek gyár tmányai t újból vásárol ja . Ha a kivitel foly-
tatólagos, ezt a kérdés t az üzleti élet maga szabályozza. A vevő 
rövidesen látja, az idén tapaszta l tak után máris tudja , melyik ma-
lomnak mit ér a lisztje. Ez áll úgy a belföldi, mint a külföldi for-
galomban. Egyébként a kormánynak a liszt számjelzésére vonatkozó 
legújabb rendelete nézetem szerint lényegesen csökkenteni fog ja a 
visszaéléseket. 

* 

Ezzel befe jez tem mondanivalóimat és bár sok fontos részletet 
— mert itt minden részlet fontos — bővebben kellene kifej tenem, 
ez akkorra marad jon , ha egyik-másik gondolatom esetleg a meg-
valósulás s tádiumába lépett. S?ux baí>dor. 
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Magyarország a trianoni béke után. 
Ladislas Buday : La Hongrie après le traité de Trianon. Paris, 1922. 297. 1. 

Ismert jeles s tat iszt ikusunk „A megcsonkí tot t Magyarország" 
cimû és szemlénkben már bőven méltatot t könyvének a külföld 
számára átdolgozot t kiadása e könyv, mely mint ilyen te rmésze tesen 
több ú j fejezet tel bőví t te te t t s azonkívül szövegében is a külföldiek 
tá jékoz ta tása szempont jából kiegészít tetet t . A munka angol nyelven is 
megje lent és p ropaganda célul szolgálva a Genuában ta r to t t kon-
ferencián a világ minden részéről összesereglet t államférfiak közt 
szétosztatot t . A munka megje lenése és külföldön ter jesz tése annyi-
val inkább célszerű, sot szükséges , mer t a t r ianoni békeparancs 
folytán kialakult gazdasági és néprajz i adatokról a nyugat mívelt 
országai, sőt bá t ran mondha t juk a békeparancs diktáló szövetséges 
államok te l jesen tá jékozat lanok. Szerencsés gondolat volt tehát a 
csonkított Magyarországban feldolgozot t anyagot a külföld számára 
is hozzáférhe tő alakban közölni. 

Bevezetésében helyesen mondja szerzőnk, hogy országunk 
helyzetéről a nyugat közönsége soha sem volt kellően tá jékoztatva. 
Most a csonkított ország k é p é t a k a r j a nyújtani . „Ha a többi orszá-
gok is megadnák ily módon leltáruk képét, akkor azok az orvo-
sok, kiknek feladatuk Európát meggyógyítani , nagyobb biztonság-
gal volnának képesek a diagnózist megállapítani." Ezek után aposz-
t rofá l ja az egyes nemzeteket , hivatkozva mindenütt azokra a történeti 
momentumokra , melyekben Magyarországgal egyetéreztek és fel-
hívja őket, hogy lapozzák ezt a munkát , melyből megtanul ják ismerni 
mindig becsületes és ezer viszontagságaiban is munkás népét. 

A munka első fe jezete az ország történeti vázlatát a d j a ; ebben 
a fősúly annak ki tünte tésében áll, hogy a magyarok állandóan a 
nyugat népeivel álltak szoros kapcsolatban, onnan szerezték műve-
lődésüket, onnan kaptak telepítőket, de a nyugati országokat védték 
is több évszázadokon át a törökök támadásai ellen és szenvedtek 
a nyugat jólétéért . A második fe jezet az ország helyzetét a háború 
alatt és a forradalmakban vázolja. 
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A többi fe jezet lényegben a csonkítot t Magyarország anyagát 
tartalmazza, fűszerezve a nyugati országok számára szolgáló intel-

s 

mekkel. így a föld leírásánál utalást találunk arra, hogy a trianoni, 
békeparancs az ország szétdarabolásánál oly ha tárokat rendelt el, 
melyeket határozot t módon nem lehet jellemezni, mer t r i tka kivé-
tellel nincsen földrajzi alapjuk. Az ú j országhatár g i rbe-görbén 
vonul el, a határozat lanság és a fantázia volt az illető államférfi 
vezére, mikor azokat kiszabta. Igen sok szomszédfalu a határ által 
el van választva, sokszor a gazda a másik ország ha tárába kény-
telen menni, hogy jószágát megmívelje. Az a határ , mely a Bánsá-
ságot Románia és Szerbia közt kétfelé osztja, egészen önkénytes ; 
miután itt az etnográfiai szempontot tel jesen figyelmen kivül hagy-
ták, a két balkánállamban folytonos súr lódás fog keletkezni. Ha 
Magyarországnak meghagyták volna mindazt a területet , ahol magyar 
nép lakik, a cseheknek jutot t földből a felénél több, vagyis 860.000 
ha maradna ; Romániában 1'7 millió ha és Jugoszláviában 600.000 
ha az, mely magyarok kezében van. 

A nép fe jezetében hangozta t ja azt, hogy a békeparancsban 
nem a Wilson hangozta t ta elv, a népek szabad elhatározása, hanem 
a győzők döntése ju to t t érvényre . Ezentúl Magzarország lesz a 
keletre eső államok közt az egyedül egy nemzetbeli, a többi mind 
különböző nemzetbeliek keveréke. Ami a vallást illeti, a két görög 
egyház mind elveszett Magyarországból és a legmagyarabb egyház, az 
unitárius nincs többé Magyarországban. 

Népesedés, közegészségügy, szociálpolitika nagyjában a cson-
kított Magyarországnak megfelelő. A bir tokviszonyok fe jeze tében 
ismerteti szerzőnk a legújabb b i r tokreform törvényét . A mezőgaz-
daság, a bányák, az ipar, a kereskedés , a közlekedés, a bankok és 
tőke, az állami pénzügy, az egyház és tanügy, a művészet i és tudo-
mányos élet, a köztisztviselők és munkásügy, külön fe jeze tekben a 
csonkított Magyarország anyagát nyúj t ják . 

Az utolsó két fejezet a külföld számára van írva. Az egyik a 
nemzetiségek ú j kérdését taglalja és utal arra, hogy a trianoni 
békeparancs következtében minden utódállamban mesterségesen 
kifejlesztették a nemzetiségek ellentéteit és megteremte t ték az irre-
dentát, annyival is inkább, mert a t r ianoni békeparancsban a kisebb-
ség védelmére felállított jogokat az utódállamok semmibe sem veszik 
és e jogok érvényesí tésére mindeddig nem nyílt alkalom. Ily körül-
mények közt nagyon természetes , hogy az utódállamok mindenkép 
azon vannak, hogy a kisebbségi nemzetbeliektől szabaduljanak és 
elkeserítik megélhetésüket . 
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A befe jezésben szerzőnk az ország politikai helyzetéről szól. 
Eloszlatja az ú. n. fehér te r ror ró l t e r j esz te t t valótlan híreket ; kifejti» 
hogy az e lőfordul t a troci tások mint a ké t forradalom után bekö-
vetkezet t állapotok szüleményei, akkor eshet tek meg, mikor a kor-
mány még nem bírt kellő erővel a fe lháborodot t kedé lyek fékezé-
sére, és fölemlíti, hogy hasonló esetek for rada lmak u tán más orszá-
gokban is e lőfordulnak. Az ország belső poli t ikája annyira meg-
állapodott , hogy a szövetséges államok kormányá t elismerték és 
a külállamok követe i nálunk székelnek. Ezen politikai megülepedés 
után most már a gazdasági élet megszilárdul. A nagyobb lendület -
hez mindazáltal külföldi tőke segí tségére volna szükség, mely az 
ország természet i gazdasága mellett mindeneset re gyümölcsöző elhe-
lyezésre találna. (—i'its.) 

A Cobden-Szövetség kiadványai. 
A magyar Cobden-Szövetség a fiatal kereskedők egyesülése, 

megalakulása első évében élénk társulat i életre adot t alkalmat. 
A tél folyamán neves államférfiak és tudósok előadásokat t a r to t tak , 
melyek közül most a szövetség 9 füzetben kiadott kilenc 
e lőadás t ; az utolsó előadás Brentano Lujo előadása a szabad keres-
kedésről nincs köztük, pedig ez az előadás a szövetség nevéhez 
méltó és kívánatos volna, hogy tudományos és gyakorlat i tar ta lmánál 
fogva épp nálunk, hol a vaskalapos védvám most diadalűtján halad, 
könyvpiacunkon készenlétben álljon. 

A füzetek sorát Havas Miksa Cobden Richárd életrajza és 
tanítása, Cobden arcképével (39 lap te r jedelemben) nyit ja meg és 
t a r t a lma : Cobden i f júsága ; harc a gabna törvények el len; a győzelem 
után ; kereskedelemi szerződés Franciaországgal ; Cobden utolsó 
napjai. Befejező szavaiszerint a szerző, úgy érzi, hogy Cobden törekvése 
az volt, hogy közelébb vigye az ember iséget ahhoz a világhoz, 
amelynek nincsenek páriái, nincsenek előjogokból élő t ag ja i ; „ahhoz 
a világhoz, melyben isten képmására te remte t t minden ember meg-
leli a maga munkájá t és zavartalanul élvezi arca verí tékével meg-
szentelt munkájának gyümölcsét ." A második füzet , Marcali Henrik 
Cobden történeti jelentősége (18 lap) érdekesen adja elő Cobdennek 
Pulszky Ferenccel való bará tságos viszonyát és Kossuth Lajossal 
való érintkezését . A Franciaországgal 1860-ban kötött kereskedelmi 
szerződést Angolország részéről ő vezette és Rouber és Chevalier-
val a részletek kidolgozásában résztvet t . A kereskedelmi politikán 
kívül nagyban fáradozot t Anglia iskolaügyi re formján . Nagy elő-
harcosa volt a békemozgalmaknak is, nemcsak emberszeretetből , 
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hanem mert a háborús készülődések költségeitol fé l te t te hazájának 
és Európának értelmi és erkölcsi túlsúlyát. Méhely Kálmán „A keres-
kedelem filozófiája" cím alatt (29 1.) a kereskedés lényegéről érte-
kezik ; Colbert és Cobden állásfoglalásával, tehát a védvám és szabad 
kereskedés rendszerével foglalkozik, hogy azután Liszt Fr igyes 
nevelő vámjainál foglal jon állást. Hantos Elemér „A pénzügyi ki-
bontakozás útja" cím alatt (29 1.) a valutaromlás okait és követ-
kezményeit vázolja és a kibontakozás út jai t keresi ; nem hiszi, hogy 
a dunai államok bármelyike is, és így mi sem, romlot t va lu tá já t a 
sajá t erejéből egymaga meg tudná javítani ; de igenis ha együt tesen 
járnak el, célúkat elérhetik. „Közép-Európa piacait a szerencse és a 
balsors köti össze, amelynek hatása alól egyik piac sem vonha t j a 
ki magát." Közép-Európa államainak létérdeke, hogy a valuta-
kérdésben megegyezzenek. Ez az érdek sokkal e rősebbnek 
fog bizonyulni, mint azok a politikai, gazdasági vagy pénzügyi 
el lenvetések, melyek a közös el járás ellen felhozhatók. Vámbér}' 
Rusztem „A panamáról" (36 1.) igen érdekes felolvasást közöl ; 
felsorol számos példát a különböző korokból és országokból, melyek 
a közcélokra szánt pénzeknek magánhasznála t ra visszatar tását 
mutat ják és a példákbői igyekszik a panama fogalmát megállapítani . 
A nehéz problémát végre is úgy oldja meg, hogy a panama a köz-
hatalom vagy ahhoz hasonló presztízs kihasználása magánérdek cél-
jára. Matlekovits Sándor „Az új ipartöruényröV (23. 1.) t a r to t t elő-
adást, melyben a magyar ipar törvény tö r t éne té t és az ú j novella 
lényegét ismertette. Dr. Gratz Gusztáv „Politikai és gazdasági libe-
ralizmus'' (26 1.) címmel erős szavakkal ostorozza a hékeparancs 
szellemét, mely a liberalizmus száműzésével a nacionalizmus út ján 
akar ja boldogítani a világot és a gazdasági téren az elzárkózás 
rendszerével a tel jes gazdasági hanyat lást ér te el. „A következmény 
az, hogy a termelés és a kereskedelem mindenüt t stagnál, habár a 
fogyasztás távolról sincs kielégítve." Mindenki nélkülöz, mindenki 
szűkölködik, middenki elégedetlen, de azért az államok hihetetlen 
vaksággal ragaszkodnak ezeknek az ál lapotoknak f enn ta r t á sához . - . . . 
Mindaddig míg ez a mentalitás meg nem változik, amíg vissza nem 
térünk a nemzetközi gazdasági életben a régebben szokásban volt 
szabad forgalom rendszerére , amíg egyszóval a gazdasági életben a 
mainál liberálisabb elvek érvényesülni nem fognak, a gazdasági élet 
mai bénasága nem lesz megszüntethető . Rákosi J e n ő „Kultúra és 
kereskedelem" (22 1.) címén a kereskedés kul túrai je lentőségét 
fe j teget i ; és az egész állami és gazdasági élet nélkülözhetetlen 
levegője gyanánt a szabadságot tüntet i fel. A kereskedelemellenes 

7* 
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fe l fogásokkal szemben m o n d j a : „aki bármely foglalkozást lebecsül, 
lekicsinyel, aki egy foglalkozás emberével nem bánik é rdeme szerint, 
az nemcsak a maga mél tóságát a lacsonyí t ja le, jogot adván másnak, 

x hogy őt is és az 5 foglalkozását is lebecsülje, hanem az az állada-
lomnak ellensége, mer t egy álladalom, melyben bármely foglalkozás, 
bármely szakma a maga jogait el nem érheti és a maga tehetségei t 
ki nem fej theti , az az állam nincs hivatva arra, hogy naggyá legyen. 
Csak az az állam teljesít missziót az ember iség szolgálatában, amely-
ben a szabadság őrködik minden embernek jogain, képességein és 
az álladalom céljain. „Gróf Apponyi Albert „Társadalmi átalakulások" 
(19 1.) című előadásában kiindul abból a tételből, hogy a társadalmi 
és vele kapcsolatos állami átalakulások te rmészetes fejlődési tö rvénye 
az embernek, mint olyannak mind te l jesebb érvényesülése , tehát a 
külső sors okozta viszonyok je lentőségének há t té rbe szorítása ; más 
szóva l : azoknak az egyenlőt lenségeknek fokozatos kiegyenlítése, 
melyek nem magában az egyénben gyökereznek. Szemeink elé 
állítja az 1848-ik átalakulást . A mai korban a további átalakulás 
p rob lémájá t annak a fe l ismerésében találja, hogy a puszta jogi 
egyenlőség nem e legendő; maga a jogi egyenlőség is kiegészítést 
igényel ; a nagy probléma maguknak a létföl tételeknek kiegyenlítése, 
mely te l jes ugyan sohasem lehet, mert az egyéni képességek nem 
egyenlők és mer t minden munkaenerg iá t megölünk, ha lehetet lenné 
tesszük, hogy aki többet szerezni képes, azt gyermekei javára 
gyümölcsöztesse . 

iA füzetek nyomdai kiállítása csinos, minden füzetben az 
előadó fénynyomatos arcképe díszlik. (—or.) 

Elzárkózás vagy szabad kereskedelem. 
Vágó István György. Elzárkózás\vagy szabad kereskedelem?. Budapest, 1922. 28. 1. 

A magyar kereskedelmi csarnok szükségét látta annak, hogy 
közgazdasági ál lapotunkban a kormány önkénykedése ellen szót 
emeljen. Vizsgálva jelenlegi közgazdasági állapotainkat azt találja, 
hogy Magyarország gazdasági ügyeinek vezetésében hiányzik a 
vezérirány, nincsen gazdasági koncepció ; mindenütt csak a protek-
ció érvényesül . Szomszédaink mesterségesen elzárkóznak tőlünk, 
er re mi retorzióval élünk és elzárjuk előlük határainkat . így 
kereskedelmi mérlegünk kedvezőtlen. Ezt a kedvezőtlen mérleget a 
gyár iparosok magas védvámok út ján kívánják megjavítni ; ámde a 
vámok megdrágí t ják az amúgy is drága életet ; a drágulás óriási 
emelkedését a vámok következtében számos adat világítja meg. 
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À füzet azt a véleményt fejt i ki, hogy nem szabad Magyarországot 
túlzott vámok által mes terségesen elszigetelni. Az eddigi t éves 
intézkedések már is odafej lődtek, hogy Budapest kereskedelmi 
fontosságát elveszté és Bécs ragadta magához a tranzito kereske-
dést. A kereskedelmi csarnok azért követeli a korlátozó összes 
intézkedések megszüntetését , e lsősorban a fennálló tilalmi rendszer 
fe lhagyásá t ; követel oly vámtar i fá t , melynek alapján a javak szabad 
kicserélése lehető lesz; a vámtar i fának módot kell nyúj tani a szerző-
déses vámpolitika inaugurálására , a kö tendő szerződések alapján 
vissza kell nyerni azokat a piacokat , melyeket a háború előtt a 
magyar kereskedelem elfoglalt, s melyeket az elzárkózó politika 
miatt elvesztett . • (—s.) 

Külföldi gazdasági kapcsolatok. 
Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének fö l te r jesz tése a királyi kormány-
hoz : a külfölddel való gazdasági összeköttetés kiépítése tárgyában. 1921. nov. 11. 

Különösen a távírói és telefoni rossz összeköt te tés gazdasági 
kárát tár ja fel. A kormány időközben több nehézséget elhárított . 
A nyomtatvány mindenesetre nevezetes okirat mindazon visszásságok 
megállapítására, melyek gazdasági é le tünket a háború befe jezése 
utáni negyedik évben is megterhel ték és a külfölddel való össze-
köt te tésünk gyarló voltát okozzák. „Sorompók zárják el határaink 
nagy részét, melyek el tűnését talán a békeszerződések fokozatos 
végrehaj tása során lehet remélnünk." Fizetési forga lmunk az árú-
forgalomnál még kórosabb ; a postai és távírói forgalom állandó 
zavara sokakat késztet arra, hogy fizetési eszközeiket állandóan az 
ország határain kívül tar tsák készen. Ezért a magyar kereskedők 
számottevő része elköltözött az országból. A forgalmi há t rányokat 
felhasználva az utódállamok magukhoz ragadják a tranzito üzleteket . 
Bécs és Prága elsőrendű tranzito piacokká váltak. Zágrábban és 
Belgrádban egész utcasorokra t e r j edő építkezések tanúsí t ják a fejlő-
dést. A bécsi tőzsde mai méretei t elsősorban a hazai forgalom 
oda terelődésének köszönheti . Számszerűleg fel sem becsülhető az 
a kár, melynek főoka gazdasági hírszolgálatunknak tökélet lensége 
és a telefon- és a távíróforgalom állandó akadályai. A távirati 
relációk a béke évével szemben 20— 50-szeres lassúbbodást muta tnak 
fel. A rossz hírszolgálat következtében „a Magyarországon kialakuló 
valuta-árfolyamok sokszor igen távol vannak a nemzetközi reláció-
ban érvényesültektől vagyis a külföldtől való elszakí tot tságunk és 
izoláltságunk következményeként sokszor fel tűnő disparítások ala-
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kulnak ki a szükséglet és kínálat te rmészetes kiegyenlí tődésének, 
valamint a nemzetközi árú és pénzforga lomban való részesedésünk-
nek súlyos há t rányára ." ( — or.) 

Magyar Közgazdasági Társaság. 
Tanácskozmány a gabonaellátásról. 

Március 31-én „Az 1921/22. t e rmésévre az országnak gaboná-
val való ellátására vonatkozó intézkedések mél ta tása" címen tanács-
kozmányt tar to t tunk, mely iránt oly nagy érdeklődés nyilvánult 
meg, hogy a Magyar Folyam- és Tengerhajózási R.-T. díszterme a 
közönség befogadására szűknek bizonyult. Matlekovits Sándor elnök 
megnyitó beszédében rámuta to t t annak fontosságára , hogy a gabona-
el látás kérdésével a közvélemény foglalkozzék, aziránt é rdeklődés t 
mutasson, annál is inkább, mert e kérdéssel a kormánynak is fog-
lalkoznia kell. Sok ú j szempont merül t fel, például a tr ianoni béke-
parancs nagy köte lezet tségeket szab országunkra ; mindenképen szük-
séges, hogy az érdekel t körök az eddigi intézkedések hatását , ered-
ményeit sa já t tapasztalataik alapján vázolják. Frey Kálmán a 
gabonakereskedelem szempont jából vet te bírálat alá a jelenleg 
érvényben levő rendele teket s úgy ő, mint Stux Sándor, aki a 
pesti, és Bossányi Endre, aki a vidéki malomipar képviseletében szó-
laltak fel, a szabadkereskedelemnek a belföldi forgalomban való vissza-
állítását hangozta t ták főköve te lményként . A felszólalásokra Bud 
János ál lamtitkár reflektált , kiemelve azon szociális szempontokat , 
melyek szükségessé teszik, hogy az állam az ellátatlanok miatt a 
gabonaellátás bizonyos mértékig megkötö t t rendszeréhez is 
ragaszkodjék. 

Közgyűlés. 
A Magyar Közgazdasági Társaság április 27-én délután 5 óra-

kor tar tot ta rendes évi közgyűlését a Kereskedelmi és Iparkamara 
dísztermében Matlekovits Sándor elnöklete alatt. A közgyűlésen nagy 
és előkelő közönség jelent meg, melynek soraiban ott volt gróf 
Hadik János, Térfi Béla közélelmezési miniszter, Lukács György v. 
b. t. t., Bálás Károly, Fellner Frigyes, Heller Farkas, Karch Kristóf 
egy. tanárok, Neumann Károly, Tormay Béla, Tormay Géza, Bánlaky 
Adorján, Szászy Lajos, Truskovszky J e n ő min. tanácsosok, Biber 
Gyula közig, bíró, Bacher Emil, Stux Sándor, Langfelder Ede malom-
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igazgatók, Serbán Iván, Burchard-Bélaváry Rezső , Drucker Jenő, 
Jaritz András, Mössmer Pál stb. stb. 

Az elnök megnyi tó jában a nemzetgyűlés közgazdasági tevé-
kenységét vázolta. Ezután Szabóky Alajos, a m. kir. központi stat. 
hivatal igazgatója tar to t t e lőadás t : „Külkereskedelmi mérlegünk 
1921-ben" címen. 

Végül Bad János igazgató t e r j e sz te t t e elő a Társaság 1921. 
évi működéséről szóló je lentését , Gerlóczy Béla pénztáros pedig 
előadta a Társaság pénzügyi helyzetéről szóló és zárszámadási 
jelentéseit , valamint az 1922. évi köl t ségelő i rányzato t . A je lentése-
ket a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette. Az elnök indítvá-
nyára az igazgató-választmányba ú j tagokul megvá lasz t t a t t ak : Bella-
tiny Arthur, a ker. és iparkamara elnöke, Földiák Frigyes, az Angol-
Osztrák Bank igazgatója, Jókay-Szilágyi Miklós, „A Pénz" főszer-
kesztője, Paupera Ferenc, a Földhitelbank vezérigazgatója, Térft Béla, 
közélelmezési miniszter, br. Ullmann György, a „Hermes" vezér-
igazgatója és Urbanovits Zoltán, a Magyar Városi Bank vezérigaz-
gatója. 

Ezzel a közgyűlés véget ért . 

Az igazgató jelentése a társaság 
1921. évi működéséről. 

Az 1921. esztendőben Társaságunk élénken kivette részét az 
ország közvéleményét foglalkoztató nagy gazdasági problémák 
tudományos megvilágításából. 1921. év elején talán az összes 
kérdések központ jában állott a szabad forgalom kérdése s e tekin-
tetben elmondhatjuk, hogy az a tanácskozmány, melyet január 
24-től február 4. tar to t tunk, valóban országos jellegű volt, úgy a 
résztvevők tekintélye, mint a közönség érdeklődése és a megvita-
tások eredménye szempontjából . Az előadói tisztet Térfi Béla 
közélelmezési államtitkár töl töt te be, a felszólalók között termelő-
gazdák, a malomipar és a gabonakereskedelem legkiválóbb képvi-
selői szerepeltek. 

Az említetten kívül még egy tanácskozmányunk vol t : „A 
szociológia és közgazdaságtan oktatása a középiskolában" címen 
április 13-án; Méhely Kálmán egyetemi tanár előadását élénk vita 
követte a közgazdasági és pedagógiai élet számos kiválóságának 
részvételével. 
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A felolvasóülések sorát Dálnoky-Kovács J enő nyitotta meg : 
„A megélhetés drágulása a háború alat t" c. e lőadásával f eb ruá r 
25-én. Március 4-én Feleky Géza é r tekeze t t : „Entente tervek Közép-
Európa felsegí tésére" , március 11-én Andor E n d r e : „A munka-
közvetí tés és a munkanélkül iség elleni biztosítás Angliában" címen, 
március 18-án Foltényi Róbe r t : „Magyarország es a tranzitó keres-
kedelem", április 11-én Neuhaus Fe renc : „A munkaközösség" címen, 
má jus 21-én pedig Neumann Káro ly : „Külföldi vasútak a háború 
u tán" címen ta r to t t felolvasást . 

Tagjaink száma az év folyamán ismét örvendetesen gyarapodot t , 
amiről a pénztárosi je lentés ad számot. Viszont fá jdalmasan érint, 
hogy a halál többeket ki ragadot t sorainkból, köztük a Magyar 
Közgazdaság egyik legkiválóbb munkását , Wekerle Sándort . Társa-
ságunk külön ülésen áldozott ' emlékének, amelyen Matlekovits 
Sándor elnökünk ismerte t te a nagy államférfi pályájá t és jelentő-
ségét . 

Az idén is élénk munkásságot fe j te t t ki többtermelési szak-
osztályunk Lukács György v. b. t. t. elnöklete alatt. Schneller 
Károly : „Elpusztult népünk pótlása és a többtermelés" , Csérer 
La jos : „A komlótermelés" és Kovács Rezső : „A mezőgazdasági 
oktatás" címen tar to t tak előadásokat . 

Kiadványunkat , a Közgazdasági Szemlét a rendkívüli nyomda-
és papírköl tségeket tekintve, a mai helyzethez képest igen bő 
er jedelemben sikerült megje lente tnünk. Az 1921. évi évfolyam 

nyomdai munkálatai t már a Magyar Lap- és Könyvkiadó r.-t. látta 
e l ; összesen 6 számunk jelent meg, átlag hat ívnyi te r jede lemben. 
A társadalom-gazdasági bibliográfiát 1921 áprilisig folytat tuk. 

A társaság pénzügyi helyzetét a zárszámadási kimutatások és 
a számvizsgáló-bizottság jelentése ismerteti . Ezek és a vagyon-
kimutatás az előírt módon felülvizsgáltatván, kér jük az elnökség 
részére a fe lmentés megadását . Ugyancsak kér jük az 1922. évi 
költségvetési előirányzat elfogadását . 

Az igazgatóválasztmány 1922 március 10-i 
üléséből. 

A főpénztárnok jelentése 1921-ről 
és az 1922. évi költségek elő-
irányzatáról. 

Van szerencsém előter jeszteni az 1921. évre vonatkozó pénz-
tári jelentést , zárszámadást és a Magyar Közgazdasági Társaság 
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1921 december 31-i vagyon kimutatását , mely szerint a folyó évben 
ca 10.000 K-val gyarapodtunk. 

Magyarázatát ez abban leli, hogy elsősorban az igazgató-
választmány igyekezett mindenkor a legmesszebbmenő takarékosság 
elveit szem előtt tar tani a kiadásoknál, a bevéte leke t pedig a lehe-
tőséghez képest fokozni. 

Kedves köte lességemnek tar tom, hogy különösen kiemeljem a 
Takarékpénztárak és Bankok Egyesüle tének 100.000 K-ás nagylelkű 
adományá t : kizárólag ennek az adománynak köszönhető az, hogy 
számadásaink egyensúlyát a folyó évben is módunkban volt fenn-
tartani és mér legünket továbbra is aktiv tar tani . 

Enged je meg a tisztelt Közgyűlés, hogy e helyen is kér jem 
azt, hogy egyetlen tudományos közgazdasági in tézményünknek, a 
„Magyar Közgazdasági Társaság"-nak fennállását , egyrészt ú j t agok 
szerzésével támogatni , másrészt pedig a tagdí jakat pontosan fizetni 
szíveskedjenek, mert dacára a többszöri felszólításnak, még mindig 
67.575 K-t tesz ki az idei tagdí j hátralék, mely összeg, ha befoly-
nék, az egyesületnek minden eset re módjában állana az eddiginél 
nagyobb és k i ter jedtebb tevékenysége t kifejteni. 

Ezek után előter jesztem a jövő évi köl tségelői rányzatot és 
tisztelettel kérem annak e l fogadásá t : 

Bevételek : 
Pénztári maradvány ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 153.472 K 
Tagdíj bevételek : rendes és alapító tagdíjból 50.000 „ 
Segélyek 100.000 „ 
Kamat- és szelvényjövedelem . . . . . . . . . 3.000 „ 

Kiadások : 
írói tiszteletdíjak 40.000 K 
Nyomda költség 130.000 „ 
Irodai és egyéb költségek ___ .__ ... ' . . . — 15.000 „ 
Többterm. szakosztálynak . . . . . . . . . . . . — — 4.000 „ 

Végül megjegyzem, hogy a Társaságnak 1920 december 31-én 
32 alapító taggal együt t összesen 762 tag ja volt. Ezen tagok közül 
elhalálozás, vagy kilépés miatt töröl tünk 3 tagot , ú jonnan belépet t 
74 tag, úgy, hogy a tagok száma végeredményben 71 taggal 
szaporodot t és jelenleg az alapító tagokkal együtt 838 tagja van a 
Társaságnak. 

Tisztelettel kérem a jelentés tudomásul vételét és a felment-
vény szives megadását . 

Az igazgatóválasztmány 1922 március 10-i 
üléséből. 
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Közgazdasági hirek. 
A M a g y a r O r s z á g o s K ö z p o n t i Takarékpénz tár dr. Kunz Jenő 

elnöklete alatt megtartott 50. közgyűlése az igazgatóságnak összes javasla-
tait változatlanul elfogadta, a 120 koronaban megállapított osztaléknak kifizetését 
elrendelte és az igazgatóságnak felhatalmazást adott az alaptökének további 15 
millió koronával való felemelésére. Ennek alapján az igazgatóság elhatározta 
15.000 darab új részvénynek kibocsátását, melyek a részvényeseknek 5 : 1 arány-
ban, május 3-tól 12-ig teljesítendő darabonként 2000 korona befizetése ellenében 
átvételre felajánltatnak. További 10.000 darab részvényt az igazgatóság szabad 
kézből fog eladni. A felügyelő-bizottságba új tagul dr. Sleffanits István választatott. 

A Zabolai Fa ipar r.-t. közgyűlésa az 1921. év tiszta nyereségét 2,200.518 
leiben, az osztalékot 24 leiben állapította meg. Az osztalékszelvények beváltásat, 
valamint a 200 koronás részvényutalványoknak 20 lei névértékű részvényekre való 
becserélését május 17-ikétől Budapesten az Angol-Magyar Bank végzi. 

A Stad ler M i h á l y - g y á r 5 0 é v e s j u b i l e u m a . A Stadler Mihály sod-
ronyszövet-, fonat- és vasárúgyár részvénytársaság igazgatóságának díszűlése és 
utána tartott lakoma keretében ünnepelte meg a johírnevű vállalat fennállásának 
50 éves évfordulóját. A gyárat még az 1872. évben néhai Stadler Mihály szerény 
körülmények között alapította meg és csakhamar virágzásnak indult, úgy, hogy 
már az 1918. év előtt, midőn a vállalat részvénytársasággá alakult át, a drótfel-
dolgozás minden ágára kiterjeszkedhetett. A részvénytársaság vezetősége a már 
meglevő üzemosztályok nagyszabású kifejlesztésén kívül különösen mindennemű 
vasdrót előállítására is megfelelően berendezkedett. A gyár az egyre fokozódó 
igények mellett immár abban a helyzetben van, hogy egész nyersanyagszükség-
letét maga állítsa elő, sőt gyártmányaival jelentékeny export-tevékenységet is 
folytat. A gyár jelenleg is nagyobb továbbfejlesztési programm megvalósításán 
dolgozik és az erre szükséges nagyobbszabású építkezéseket folyamatba helyezte. 
Az igazgatóság ugyanezen az ülésen határozta el alaptőkéjének 5-röl 7 millió 
koronára leendő fölemelését. A vállalat jelenlegi vezetői Éber István vezérigazgató 
és Fodor Gábor igazgató hálás megemlékezés jeléül az igazgatóság koszorúját 
letették az alapító Stadler Mihály sírjára. 

A M a g y a r Agrár- é s Járadékbank R é s z v é n y t á r s a s á g megállapította 
1921. üzletévi mérlegét, amely 7,364.119-17 korona tiszta nyereséggel zárult. Az 
osztalék 30 korona lesz. 

A M a g y a r f ém- é s l á m p a á r ú g y á r r.-t. az 1921. évre 100 korona osz-
talékot fizet és alaptőkéjét 8 millióról 16 millió koronára emeli fel. A részvénye-
seknek az új részvényekre 1 : 1 arányban 1800 korona áron elővételi joguk van, 
mely május 5-ig gyakorolható a Hitelbanknál. Egyben a részvények névértéke 
600 koronára bélyegeztetik felül. 

A L l o y d B a n k R é s z v é n y t á r s a s á g f. é. május hó 5-én tartotta első — 
1921. évi — mérlegmegállapítő igazgatósági ülését. 

Ezen az ülésen megállapíttatott, hogy az elmúlt üzleti év —gamely alig 
hét hónapos csonka üzletév — 241/2 millió korona brutto nyereség mellett 5 6 
millió korona tiszta nyereséggel zárult. A mérleg és nyereség- és veszteség-
számla adatai millió koronákban a következők : Mérlegszámla. Vagyon : Pénztári 
készletek (készpénz és idegen pénznemek) 58, Értékpapírtárca 3.3, Váltótárca 
164.2, Folyószámlában ér tékekre nyújtott előlegek 172, Adósok 68, Bankári kö-
veteléseink bel- és külföldön idegen valutákban 129.5, Berendezés és felszere-
lés 5, Alapítási költség 2.4. Összesen 602.4. T e h e r : Részvénytőke 200, Betétek 
takarékkönyvekre és folyószámlákra 141, Hitelezők 973, Folyószámlái követe-
lések idegen valutákban 149.4, Óvadék ellenszámlák 5.1, Átmeneti tételek 4, 
Tiszta nyereség 5.6, összesen 602.4. Nyereség- és veszteségszámla. Nyereség: 
Tiszta kamatjövedelem 12, Jutalékok 8.3, Nyereség devizában és idegen pénz-
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nemeken 4/2. Összesen 24.5. Kiadások : Tiszti fizetések 7.1, Költségek 6.2, Vesz-
teség értékpapirokon 5.6, Tiszta nyereség 5.6. Összesen 24.5. Az igazgatóság a 
folyó' évi május 24-én d. u. 5 órára egybehívandó közgyűlésen javasolni fogja, 
hogy a kimutatott egész tiszta nyereség a következő üzletév számlájára vites-
sék elő. Ugyanezen az ülésen te r jesz te te t t elő a folyó év első negyedének 
üzletmenetéről szóló jelentés, amely igazolja az intézet működésének megfelelő 
kialakulását és az összes üzletágakban kedvező eredményt mutat. 

Tekintettel arra, hogy az intézet összes alapitási költségei már ebben 
a csonka üzletévben levonásba hozattak és különösen tekintetbe véve azt, 
hogy az igazgatóság a legszigorúbb lelkiismeretességgel pontról pontra 
menve állapította meg a mérleget végül utalva azokra a kedvező hírekre, 
amelyek szerint az igazgatóság a legutóbb igen jól jövedelmező s még 
jobban jövedelmezendő üzleteket kötött és üzletösszeköttetéseket létesített, 
a Lloyd B a n k mér lege mindenü t t kedvező focríiHtatá^hqn ré^zosíilt 

A B e l v á r o s i T a k a r é k p é n z t á r R é s z v é n y t á r s a s á g a l a p t ő k e f e l e m e -
l é s e . A Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága a legutóbbi 
közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján alaptőkéjének 48 millió koronáról 60 
millió koronára való felemelését határozta el, 24.000 darab, az 1922. üzletévre 
osztalékra jogosító új részvény kibocsátása által, melyek a régi részvényesek-
nek 4 : 1 arányban, netto 650 korona árban, kamat és költség felszámítása nélkül 
ajánltatnak fel. Az elővételi jog e hó 15-től 27-ig gyakorolható az intézet pénz-
táránál. A tőkeemelés folytán a takarékpénztár saját tőkéi 76 millió koronára 
emelkednek. 

A M a g y a r A l t a l á n o s I n g a t l a n b a n k R é s z v é n y t á r s a s á g báró Mada-
rassy-Beck Marcel elnöklete alatt most tartotta meg közgyűlését. Dr. Halom vezér-
igazgató által ismertetett zárszámadások 15,912.738-40 korona brutto, illetve 
6,601.596-43 korona tiszta nyereséget tüntetnek ki (tavaly 4,017.242-78). A legutóbbi 
tőkefelemelés december 31-én történt, úgy, hogy ez a nyereség még a régebbi 
alaptőke eredménye. Osztalék részvényenként 40-— korona = 20°/o a tavalyi 30-— 
korona = 15%-kaí szemben. A szelvények május 9-től váltatnak be. 

A Rimamurány-Sa lgó tar ján i V a s m ü - R é s z v é n y t á r s a s á g igazgatósága 
elhatározta, hogy május 18-ára rendkívüli közgyűlést hív egybe, melyen az alap-
tökének 130 ezer darab új részvény kibocsátasa által 174 millió koronáról 200 
millió koronára való felemelését fogja indítványozni. Ezt a tőkeemelést a társaság 
állandó nagy tőkeszükséglete indokolja meg, miután az üzemek az utolso hóna-
pokban fokozatosan mindinkább nagyobbodó termelésre tértek át. A társulat 
felhasználja egyszersmind az alkalmat, hogy az utolso hetekben világosan meg-
nyilvánuló azon veszélyt, mely a vállalatot a nyugati nagyipari érdekeltségek 
érdekkörébe akarja vonni, ellensúlyozza. E célból 25.600 darab részvény külön 
szavazati joggal fog felruháztatni, minek ellenében ezen részvények, melyek leg-
későbben 15 év múlva bevonatnak, legfeljebb 5°/o osztalékjogosultsággal fognak 
bírni és esetleges felszámolás alkalmával a társaság vagyonában csak névértékük 
erejéig részesednének. A további 104.400 darab részvényt az eddigi részvényesek-
nek fognak átvételre felajánlani. A társaság ezáltal azt kívánja elérni, hogy úgy, 
amint azt az utolsó években a német ipar az ottani gazdasági közvélemény egy-
öntetű helyeslése mellett tette meg, és anélkül, hogy a részvényesek anyagi 
érdekeit érintené, az ország ezen legnagyobb vállalatát megóvja attól, hogy 
idegen érdekek szolgálatába állíttassék. 

A D u n a g ö z h a j ó z á s i T á r s a s á g t ő k e e m e l é s e . A társaság közli, hogy 
folyó évi április 20-iki közgyűlésének határozata szerint 101,850.000 osztr. korona 
n. é. részvénytőkéjét 48.500 darab, egyenként 1050 osztr. korona n. é. részvény 
kibocsátása által 152,775.000 osztr. korona névértékre emeli. Minden két régi 
részvény tulajdonosának igénye van egy új részvény átvételére. A vételjog rész-
vényenként 95.000 osztr. korona átvételi ár mellett május 15-től bezárólag május 
23-áig az Allgemeine Österreichische Bode'nkreditanstalt wieni pénzintézet köz-
pontjánál vagy annak a Kärntnerstrassen levő városi irodájánál gyakorlandó. 
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Püspöki uradalmi bérpince r.-t Vác 
Központi iroda: 

Budapestf V.f Zrínyi-utca 7. 

Különleges Épitési és Faipari 
Részv.-társ. 
B U D A P E S T , 
VI., Röppentyü-u. 62. 
Telefon : 147-91, 4-23, 131-56. 
Sürgönyeim „Kiilépit" Bpest. 

I / é s z i t : Gyorsrendszerii és magasépítése-
ket. Épület-, mű- és tömegbútor-asztalos 

munkákat. Jégszekrényeket és hűtőberende-
zéseket. Keltetőgépeket és baromfitenyésztési 
eszközöket. — V a s s z e r k e z e t e k g y á r t á s a . 
Gőz íurész . — Á c s t e l e p . — B é r v á g á s . 

Luká CS t̂ Co.. Wien 
fCarlspiafsi 14. 
Wiedner Hauptstrasse 1. 

Sürgönyeim : Lloydlukács. 

Érdekközösségben a 
Lloydbank Részvénytársasággal, Budapest. 

T e l e f o n : 
59-4-88, 
59-5-78, 
59-5-79, 
54-2-31, 

• 
• 
• Klein-íéie szappanok a legjobbak. 

• 
• 
• 
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Az ANGOL-OSZTRAK BANK 
Budapesti fióktelepe : V., Fürdő-utca 6. 
Alaptőke: 200.000,160. Tartaléktőke: 152,000.000 

Központi intézet : 
„A nglo-Österreich is che Bank" Wien . 
FIOKOK : Auss iga |g , Bodenbach, Brünn, 

Brüx, Cernowitz, Eger, Fal-
kenau, Franzensbad, Gmünd, Graz, Inns-
bruck, Johannisbad, Kaaden, Karbit?, 
Karlsbad, Karolinenthal, Komotau, König-
grätz, Korneuburg, Laa ajTh , Leitmeritz, 
Linz, Lobositz, London, Marburg, Marien-
bad, Melnik, Nagyvárad, Olmütz, Pardu-
bitz, Pilsen, Pirano, Prag, Prossnitz, Saaz, 
St.-Pölten, Suczawa, Teplitz, Tetschen, 
Tratenau, Triest, Weipert, Wels , Znai.n. 

Foglalkozik minden a bankszakmába 
vágó ügyletekkel, u. m. váltóleszámo-
lással és behajtással (incasso), ér ték 
papirok bizományképeni vásárlásával, 
takarékbetétek elfogadásával, hitel-
levelek küi- és belföldre való kiállí-
tásával stb. stb. Áruosztálya a legelő-
nyösebb feltételek mellett előleget ad 
árukra, azonkívül vesz és elad bizo-
mányban mindenféle árucikkeket stb. 

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A KIADÓHIVATAL. 

BBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

V á r m e g y e i f^fezogaiclasági 
és i p a r f e j l e s z t ő r.-f. Szolnok 

G Y A 
Szolnoki te lepein : 
Elsőrendű konzerveket: sűrített para-
dicsomot, savanyitott káposztát, ecetes-
ugorkát és zöldparadicsomot, mindenféle 
gyümölcsízt, különféle befőtteket, birs-
almasajtot, szalon- és karácsonyfa-cukor-
kákat ; elsőrendű tésztaféléket: tojással 
készített maccaronit, tarhonyát, különféle 
levestésztákat; kenyér és péksüteményt ; 
ecetet. Saját gőzmalom, gözfürész, fa-
megmunkáló, cementárugyár, dobozgyár. 

RT : 
Budapesti te lepein : 
„STEINER JÓZSEF és FSA" gyártmá-
nyú kekszet, kétszersültet, gyógy-
kenyeret, pékkenyeret és süteményt, 

puddingport stb. 

Poroszlói te lepein ; 
Saját gőzmalom, gőzfürész, olajsajtó, 
kendertörő, ecetgyár, cementárugyár. 

Budapesti központi i roda: 
V . ke r . , Z r i n y i - u t c a 7. s z á m . 

Telefon : 75—96, 96—36. 

« 
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A magyarság Amerikában.* 

i. 

Általános adatok. 
1921 n o v e m b e r 7-én indul tam el Budapes t rő l cs 1922 f e b r u á r 

s 

hó 4-én é rkez tem vissza. Az Egyesül t -Ál lamokban 10 he te t töl töt-
tem, a többi napoka t a k i - é s a visszautazás emész te t t e fel. 

Az u tódál lamok kialakulása óta az Egyesül t -Ál lamok statiszti-
kai, úgyszintén bevándor lás i hivatala a r égebben használ t „Hunga-
r ian" helyet t a „ m a g y a r " e lnevezés t adoptá l ta a ró lunk szóló je len-
tésekben és ada tgyű j t eményekben . Sa jnos ez nem azt jelenti , hogy 
most már pon tos ada toka t kapunk az amerikai magyar ságo t illető-
leg, minthogy a „magyar" megnevezés polit ikai t e rmésze tű és nem 
öleli fel azokat a f a j m a g y a r be- és v isszavándor lókat , akik nem a 
magyar állam mai ha tára i közül jönnek, avagy nem oda t é rnek 
vissza. Csak ennek tudha tó be, hogy az 1921 június hó 20-án vég-
ződöt t fiskális esz tendőről csak 9377 magyar bevándor ló t tün te t fel 
a stat isztika, holot t az Amerikában le te lepedet t és a magyar koló-
niákban o t thont talált f a j m a g y a r o k száma ezidő alatt legalább is 
14—15.000-re tehető . Ugyanezen idő tar tam alatt a hivatalos statisz-

s 

tika szerint 12.467 magyar hagyta el az Egyesül t -Ál lamokat , ez 
azonban szintén csak a magyarországi , nem pedig a magyar vissza-
vándor lásnak felel meg. 

, » 
A magyarság elhelyezkedése. 

Amerikai tapasztala ta im meggyőz tek arról, hogy az ott élő 
magyarok életében az ú j politikai ha tá rok nem idéztek elő vál tozást . 
Az egyházak, egyletek, lapok, ma is ugyanaz t a magya r ságo t szol-
gálják, mint a háború előtt és az ú j bevándor lók á l lampolgárságukra 
való tekintet nélkül o lvadnak fel a régi magyar te lepülésben roko-
naik, ismerőseik, falubelijeik közelében. Egységes amerikai magyar -

* A szerzőnek a belügyi minisztérium hivatalos kiküldetése alkalmából 
tett jelentése. 

1 
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ság olyan ér te lemben, ahogyan optimista te rvezge tésekbe avatatla-
nok beállítani szokták, nincsen. Az egységet lehetet lenné teszik az 
óriási távolságok, melyek a magyar kolóniákat egymástól elválaszt-
ják, másrészt a magyar bevándor lók nagy szétszórtsága. A nagy 
amerikai magyar lapok címszalagjai nyomán megállapítható, hogy 
az Egyesült-Államok 5000 városában , illetve községében laknak 
magyarok, nem is szólva olyan helyekről, ahol egy, vagy két tucat 
magyar tar tózkodik. 

Feladatom egyik fontos részének tekintet tem annak megálla-
pítását, hogy az Egyesül t-Államok terü le tén hány magyar lakik ezidő-

f 

szerint és hogy ezek a magyarok az Egyesül t -Államok mely váro-
saiban, vagy községeiben és milyen számban tar tózkodnak. Az 
Amerikában élő magyarok számát illetőleg nagyon el térő vélemények 
voltak úgy idehaza, mint odakint. Idehaza is akadtak szakemberek, 
akik az amerikai magyarság számát másfél milliónál még többre is 
becsülték, odakinnt is akadtak sokan, akik a magyarság valódi szá-
mát a másfél millió körül keresték. Megtörtént velem newyorki 
tar tózkodásom alatt, hogy valamelyik hivatalos magyar funkcionárius 
közölte velem, hogy Br idge-Por t -ban 50.000 magyar van munka 
nélkül. A való helyzet megismerése véget t kiutaztam Bridge-Port-ba, 
ahol az ottani róm. kath. lelkész, Cserniczky István és a re formátus 
lelkész, Komjáthy Ernő egyházi könyveiből minden kétséget kizáró-
lag megállapítot tam, hogy Br idge-Por tban sohasem volt 50.000 
magyar és ott ezidőszerint legfel jebb 12.000 magyar lakik, akiknek 
nagyobb része az ottani üzemben lévő grammophon-lemez, fűző, Singer 
var rógép, submarin, automobil és elektrotechnikai a lkatrészeket elő-
állító gyárakban dolgozik. 

A magyarság számának és elhelyezkedésének megállapításánál 
az amerikai statisztikai hivatal adatainak szemmeltar tásával végig-
jár tam a New-York, Washington, Pi t tsburg, Chikagó, Millwouki, 
Detroit, Cleveland, Buffalo által határol t nagyobb magyar telepe-
ket. Összesen vagy 52 várost és községet jár tam végig, hogy a 
helyszínén, vagy a szomszédságból állapítsam meg az egyes váro-
sokban és községekben lévő magyarok számát, gazdasági helyze-
tüket, valamint azt, hogy nem-e valamely szélsőséges politikai 
irányzatnak hívei-e. Mert, sajnos, a Magyarországból kimenekült 
bolsevisták az amerikai ipartelepeken dolgozó magyarok között 
élénk agitációt fe j tenek ki és több helyen sikerrel. Úgy, hogy ezek-
nek nagy része nem is tartozik felekezethez és egész nyíltan bol-
sevistának vallja magát, noha az amerikai hatóságok ezekkel szem-
ben kímélet nélkül szoktak eljárni. Deportációk és bebörtönzések 

r 
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napirenden vannak. Ezekre a veszélyes e lemekre nézve szükséges, hogy 
a konzulátusok, ha ilyenek út levélér t fordulnának hozzájuk Magyar-
országba való visszatérés céljából, az útlevélkiállítás körül nagyon 
nagy óvatossággal já r janak el és vagy egészen tagadják meg az 
útlevelet tőlük, mint azt hasonló esetben a hollandi konzulátus 
szokta, különböző ki fogásokat használván, vagy érkezésükről idő-
ben értesí tsék a hazai ha tóságokat , hogy ezek itthon kötelességü-
ket kellő időben tel jesí thessék. 

A magyarság számáról és e lhelyezkedéséről szóló statisztikát 
az ér tekezés függelékében közöl jük. 

Ebből a statisztikából megállapítható, hogy az Amerikában élő 
magyarok száma ezidőszerint körülbelül 450.000-re tehető . Enged-
tessék meg nekem, hogy ennek a számnak megfelelően statisztikát 
közöljek itt is az Unió különböző államaiban való elhelyezkedé-
sükről, mert ez a fak tor élénken rávilágít Amerikában élő véreink 
helyzetére és részben magyarázatául szolgál annak az agitációnak 
is, mely a bevándorlás kor lá tozására irányul. 

Állam : Magyarok száma : 

New-York .-_ = 78.374 
Ohio 73.181 
Pennsylvania . . . . . . ___ . . . . . . — ___ 71.380 
New-Jersey . . . . . 40.470 
Illinois 'i . . . 34.437 
Michigan 22.607 
Connecticut .... 13.222 
Wiscousin 10.010 
Indiana. ... . . . . . . . . . . . . 9.351 
Missouri 8.080 
West Vi rg in ia . . . .... . . . . . . . . . — — — 6.260 
Kalifornia ... 5.242 

Amíg tehát az Egyesül t -Államok 12 államában 372.000-en 
felüli magyar helyezkedett el, addig a többi 36 államban az egész 
magyarságnak alig 6%-a él. Csak rá kell tekinteni a fenti táblá-
zatra, hogy a konklúziót levonhassuk belőle. Wiscousin és Kalifornia 
államok kivételével a felsorol t államok eminenter iparűző államok, 
ennek megfelelően a magyarság zöme is az ipari cent rumokban 
található meg. Magyar mezőgazdasági telepek, mint pl. Kanadában, 
itt nincsenek. A magyar fa rmerek száma az egész országban mint-
egy 1000-re tehető, erről azonban éppúgy nincsenek megbízható 
adatok, mint az önálló magyar kereskedők és iparosok számáról. 

l* 
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Ez utóbbiaknak a számát a viszonyokat alaposan ismerő amerikai 
magyarok 10.000 körül levőnek tekintik. 

Az amerikai magyarok szervezetei. 

Amerikai tanulmányaim során nagy súlyt helyeztem arra, hogy 
megismer jem azokataz ins t rumentumokat , amelyek az amerikai magyar-
ságot, amennyire ez a nagy távolság és szétszór tság folytán lehet-
séges, szervessé teszik és igyekeztem megmérni azt a szellemi befo-
lyást is, amelyet ezek az ins t rumentumok az Óceánon túl élő véreinkre 
gyakorolnak. 

A magyar sajtó. 

A legnagyobb befolyást az amerikai magyar lapok gyakorol ják. 
Utolsó ér tesülésem szerint az Egyesül t -Államokban 51 magyar lap 
van. E lapok jegyzékét a függe lékben közöljük. Amint ebből ki-
tűnik, van négy napilap (három New-Yorkban, egy Clevelandban). 
Három he tenként kétszer megje lenő lap, a többi hetilap és folyó-
irat, amelyek közül négy vallásos jellegű. Ezeknek a lapoknak 
összesen mintegy 100.000 az együt tes példányszámuk, olvasóik 
száma —- tekintet tel a családokra és a „boarding-house" rendszer re 
— másfélszázezerre tehető. Sajnálat ta l állapítom meg ebből, hogy 
az amerikai magyarok major i tása nem olvas lapot, ami annál is 
szomorúbb, mert a lapok túlnyomó része hazafias irányt követ. 
Csak egy elenyésző töredék az, mely a magyar kormány ellen próbál 
izgatni, avagy kommunista tanokat hirdet. Je l lemző a helyzetre, 
hogy az „Előre" című egyet len kommunis ta szellemű napilap csak 
nemrég került csődbe és bár „Uj Előre" címen ismét fel támasztot ták, 
ér tesüléseim szerint a végleges csőd néhány hét kérdése . 

Az amerikai magyarság egységes akcióinak nem is ezek az 
ellenséges indulatú lapok az akadályai, hanem az a sajnálatos 
helyzet, hogy a hazafias lapok között állandó antagónizmus van 
és megsér te t t é rzékenységből még a legjobb ügy támogatásá tó l 
is képesek elzárkózni. A lapok támogatása nélkül viszont egy 
akció sem lehet e redményes és minden tervnél legelőször veendő 
figyelembe. 

Hitélet. 

Befolyásban talán még intenzívebb, lia nem is olya.i széles-
körű befolyást gyakorolnak hitközségi hívek körében a magyar lel-
készek. Az Egyesül t -Államokban önálló magyar hi tközségek élén 
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45 római kath., 11 gór. kath., 1 gör. keleti, 98 r e fo rmá tus 6 ágostai 
hitvallású evangelikus és 3 baptis ta lelkész működik. Névsorukat 
a függelékben közöljük. Híveiknek száma mintegy 140.000-re tehető. 

Az amerikai magyar lelkészeket úgyszólván kivétel nélkül haza-
fias szellem hat ja át, és a hi tközségek kebelében csak ilyen szellem-
ben élő férfiak és nők találhatók. A lelkész befolyása a hívekre 
hi tközségenként változó erősségű. Évt izedeken át ők voltak a ma-
gyarság legbuzgóbb apostolai, ál talános befolyásukat azonban gyön-
gítette egy olyan szervezet hiánya, amely a gondolatok kicserélését 
és egyöntetű munka megállapítását szolgálta volna. Nemrégiben azon-
ban ez az akadály is elhárult, amidőn megalakult az „AmerikaiMagyar 
Lelkész-Egyesület" , amely az amerikai magyar lelkészek major i tásá t 
felekezeti különbség nélkül egy táborban egyesíti. Itt ezen a helyen 
talán nem felesleges felemlítenem, hogy Bangha páter legutóbbi 
látogatása, valamint dr. Székely Ferencz és dr. Adler Illés buda-
pesti főrabbi amerikai út ja odakint nagyon jó hatással voltak. 
A fehér te r ror ró l és egyéb i lyesfaj ta híresztelésekről ma már senki 
sem beszél, és ha ilyesmi fel is vetődik, senki nem ád neki hitelt. 

Az egyletek szerepe.. 

Az amerikai magyarság társadalmi helyzetének harmadik, ha-
sonlóképen fontos faktora : az egylet. Ennek je lentősége nyilván-
való, ha tudjuk, hogy a 4000-en felüli magyar egyletben több mint 
150.000 magyar férfi és nő tömörül . Ez egyleteknek címeit, veze-
tőiknek névsorát a függelékben közöljük. A legnagyobb részük 
életbiztosítással és betegsegélyezéssel foglalkozik, kisebb részük 
foglalkozik önképzéssel és a társasélet fellendítésével. 

A számos fiókkal bíró egyes egyletek, illetve szövetségek 
közül sorrendben a legnagyobbak: : a Verhovai be tegsegélyző egylet, 
a Bridge-Porti szövetség, a Magyar Református Egyesület és a 
Rákóczi-Egylet. Ezeknek a t isztikara a magyar munkáság intelli-
gensebb elemeiből rekrutálódik, s tagja ikra való befolyásuk jelen-
tékeny. Politikával csak elvétve foglalkoznak. Nagy akczióknál az,Ő 
együt tműködésük nemcsak kívánatos, hanem szükséges is, minthogy 
az amerikai magyarság legér tékesebb, legintell igensebb elemeiből 
kerülnek ki az egyletek tagjai. Túlnyomó többségük hazafias gon-
dolkodású. Künnlétem alatt vált ismét aktuálissá az összes magyar 
egyleteknek egy nagy amerikai magyar egyletbe való tömörítése, 
ami nagyon kívánatos volna és ami azt hiszem, rövid időn belül 
be is fog következni. 
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Amerikai idôzésem alatt élénken foglalkoztat ta az amerikai 
magyar lapokat és vezetőférf iakat az a sokféle terv, amely a hazai 
sa j tóban az amerikai magyarság pénzügyi kooperációja tekinte tében 
felmerült . Beszéltem ezekről a kérdésekről az amerikai magyarság 
vezetőférfiaival, egyleti vezetőkkel, munkásokkal és az ezekkel való 
beszélgetésből két tévedés t kell megállapítani, amivel az itthon 
felmerül t t e rvek nem számolnak. Az első tévedés az, hogy az 
amerikai magyarsággal , mint szerves egésszel számolnak, holott , 
mint alkalmam volt rámutatni , ez a tényeknek nem felel meg. 
A másik tévedés az amerikai magyarság vagyoni helyzetével kap-
csolatos. 

Vagyoni becslés. 

A U. S. A. Governement Loan Organisation 1921 február 1-én 
kiadott je lentése szerint az Egyesül t-Államok lakosainak gazdagsága 
fe jenként 2800 dollárnak felelt meg. Ez az értékelés azonban az 
egész nemzeti vagyonra vonatkozik. Az Egyesült-Államok bankjai-
ban lévő beté tek összege ugyanekkor £0 milliárd dollár körül állott, 
ami fe jenként 30 dollárnak felel meg. Ezek a számok csak közvetve 
vannak kapcsolatban az amerikai magyarsággal . Egyrészt közöt tük 
percentuál isan számítva is több a kenyérkereső felnőtt , mint pl. a 
bennszülöt tek között, másrészt , ha kereset i képességük nem is áll 
egészen az amerikai munkás unió bérének a színvonalán, évi 
munkanapjaik nagyobb száma és é le t s tandard juk alacsonyabb volta, 
egyenlő kerese te t és nagyobb megtakarí tási lehetőséget biztosit 
nekik. Arról azonban szó sem lehet, hogy az amerikai magyarság 
egyesei átlag ezrekkel, avagy fejenként W00 dollárral is rendelkezné-
nek. Sokkal inkább megfelel a tényeknek az, hogy' az amerikai 
magyarok átlagos készpénzvagyona 4—500 dollár. 

Kétségtelen, hogy ez az összeg nagyobb volt az elmúlt két 
esztendő alatt. Az európai háború kezdetétől fogva egészen 1919. 
utolsó negyedéig nem volt munkanélkül iség az Egyesült-Allamok-
ban. A tanulatlan napszámos 4—5 dollárt kerese t t naponta, a 
tanult munkásnép 10—15 dollárt. Az életszükségleti cikkek árának 
emelkedésével a munkabérek lépést tar to t tak , s minthogy a magyar-
országi pénzküldés lehetősége is ki volt zárva hosszú időn át, az 
amerikai magyar munkásnak is ki tűnő alkalma volt pénzszerzésre 
és pénzmegtakar í tásra . Amerikai közgazdák állapítják meg azonban, 
hogy az állandó nagy kerese t valóságos költekezési lázt idézett 
elő a munkásság körében, aminek hatása alól a magyar munkásság 
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sem tudta kivonni magát . Az élet s t andard ja is emelkedet t évről-
évre. Költötte a pénzét hasznos és haszontalan dolgokra és talán 
még szerencsések voltak azok, akik házba, városi telekbe, nem 
pedig ér téktelen részvényekbe és telek gyanánt eladott é r tékte len 
földdarabba fekte t ték pénzüket . A fenyverszüne t megkötése után 
viszont a Magyarországgal való pénzküldési forga lom is megindult 
és az utolsó három év folyamán, amerikai becslés szerint nem 
kevesebbet , mint 100,000,000 dollárt vit tek és küldtek haza koro-
nákban és dollárokban. Altalános jó tékonycélokra pedig szintén 
több millió dollárt adtak. 

Az 1921. év végefelé vége t ér t ez a háborús prosper i tás , 
mely az Egyesül t -Ál lamokat a világ hitelezőjévé, az amerikai mun-
kást pedig irigyelt lénnyé tet te . A gyárak nem tudván felhalmozot t 
árúkészleteiken túladni, egymásután szünte t ték be a produkciót . 
Hétről-hétre ú jabb 100.000 ember marad t munka nélkül. Az 1920. év 
folyamán volt idő, amikor az 1920. évi cenzus által megállapítot t 
41,609.192 főnyi, mindkétnembeli munkásból hivatalosan 6 millió, 
tényleg azonban 7 millió ember volt munkanélkül . A nehéziparban 
dolgozó amerikai magyarságot percentuál isan sokkal e rősebben 
sú j to t ta a munkátlanság, mintsem a fenti számokból kitetszik, ami 
ismét csak sok készpénznek a felélésével jár. 

Munkaviszonyok és kooperáció. 
Amerikai közgazdák, pénzügyi kapaci tások és kormányférf iak 

megegyeznek abban, hogy ez év közepére a viszonyok érezhető 
javulása fog bekövetkezni . Ezt a vé leményüket arra alapítják, hogy 
akkorára elfogynak a felhalmozott készletek és az 1919-ben kezdő-
dött és 1920-ban nagyobbára lefolyt likvidáció utóhullámai is el-
simulnak. Nagy reményeket fűznek az európai helyzet javulásához 
és vásárló képességének a visszatéréséhez. Természetes , hogy a 
munkaviszonyok javulásával együt t az amerikai magyarság viszonyai 
is javulni fognak, addig azonban, amíg ez be nem következik, az 
amerikai magyarság anyagi kooperációjára csak kismértékben lehet 
számítani. Jobb időkben 10—15,000.000 dollárra lehetne becsülni azt 
az összeget, melyet az amerikai magyarság magyar kölcsönre vagy 
jegybankrészvényekre jegyezne. Ma szakértők véleménye szerint 
két millió dollárt is csak nagy erőfeszítéssel lehetne összehozni. 

A bevándorlás korlátozása. 

Amerikai tar tózkodásom alatt meggyőződtem arról, hogy a 
bevándorlásel lenes agitáció megszűnésére , tehát a tilalom vissza-
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vonására számítani nem lehet. A munkás-úniók, főként a hatalmas 
„American Federat ion of Labor" ma már nem elégszik meg azzal 
az eredménnyel sem, ami az ismert percentuál is korlátozásban meg-
nyilvánul, hanem általános ti lalmat követel . Ebben az agitációban 
találkozik a soviniszta angolszász elem agitációjával, amely félti 
Amerikát és Amerika nemzeti egységét a bevándor lóktól . Ezen az 
állásponton vannak főleg a tudományos élet kiváló képviselői. Ehhez 
hozzájárul a bolsevizmustól való félelem is, amely körülmény külö-
nösen nagy súllyal esik a latba. 

Az elienagitáció nem tud megfelelő el lennyomást gyakorolni 
és ha tel jes bevándorlás i t i lalomra nem is, de további lényeges kor-
látozásra egészen bizonyosan számíthatunk. Az idevonatkozó törvény-
javaslat már a kongresszus bizot tsága előtt fekszik. Eszerint csak 
a legközelebbi vé r rokonok vándorolha tnának ki Amerikába s ezek 
is csak úgy, ha Amerikából küldöt t ha jó jegyüke t előbb a new-
yorki bevándorlási hivatal lát tamozta. Ezzel az intézkedéssel nyil-
vánvalóan sújtani akar ják az idegen hajózási vál lalatokat s kény-
szeríteni a k ivándorlókat arra, hogy amerikai hajózási társulatokkal 
utazzanak.* Ez a helyzet az elé a kényszerhelyzet elé állít bennün-
ket és több európai nemzetet , hogy más kivándorlási területről kell 
gondoskodnunk. Kanada, ahol a bevándor lás t szintén korlátozták és 
ahol nyílt politika az, hogy a volt el lenségek polgárait nem lát ják 
szívesen, — tekinte tbe nem jöhet. Legalább egyelőre nem. Lehet-
séges azonban, hogy Canada engedni fog a jövőben szigorú állás" 
pont jából . Ausztrália és Új-Seeland egyre szigorúbb rendszabályo" 
kat hoznak a bevándor lás ellen és így főként Közép- és Dél 
Amerika jöhetnének számításba. A magyar kormány bölcseségén 
múlik a megfelelő helynek a kiválasztása és annak a megaka- N 

dályozása, hogy a kivándorlók különböző országokba szóród-
janak szét, mert minél jobban szét van tagolva a kivándorol t 
magyarság, annál védtelenebb, annál nagyobb veszedelemben fo rog 
a magyarság s az az erkölcsi és anyagi tőke, amit az anyaország 
számára képvisel. 

Birtokvásárlási szándék. 

Az amerikai magyar telepeken tet t lá togatásaim révén sok 
száz olyan magyar felől hallottam, aki megfelelő anyagi erővel ren-
delkezik ahhoz, hogy Magyarországon földet vásárol jon és szívesen 

* Azóta a percentuális törvényt, miután egy u j törvényben megegyezni 
nem tudtak, két évre meghosszabbították. A bevándorlók o0°/o-ját azonban 
amerikai hajózási vállalatok szállítják ki Amerikába. 
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hazamenne, ha bizonyos volna abban, hogy megfelelő bir tokhoz 
juthat . Ezeknek a magyar föld után vágyó amerikai magyaroknak 
az összvagyonát tényleg millió dol lárokban lehet csak kifejezni s ha 
a magyar kormány módjá t tudná ejteni annak, hogy nekik meg-
bízottai ú t ján már odaát földet a jánl jon, eset leg velük mindjár t 
szerződést kössön, nemcsak a vagyonuka t szerzi meg Magyarország 
számára, de a kivándorlási vérvesz tesége t is pótol ja némiképen. 

Ipari szabadság. 

Beszéltem Amerikában számos ipari munkással is, aki i t thon 
fö ldmunkás volt, odakint ipari munkás lett s szívesen visszatérne, 
ha itt is mint ipari munkás találhatna elhelyezkedést . Ha a magyar 
kormány olyan intézkedést tenne, amely a tanulási esztendőktől , 
illetőségtől és más körülményes u tánjárás tó l fe lmentené az Ameri-
kából vissavándorló magyar t — nemcsak a vendéglői és kávéházi 
iparban, de más iparágakban is — ennek a másik, szintén nagyon 
ér tékes elemnek a visszavándorlása is nagyobb mérveke t öl tene 

Szorosabb kapcsolat. 
Egyáltalában rendkívül fontosnak tar tom, hogy az amerikai 

magyarsággal való kapcsolat minél szorosabbra fíízessék. Új törvények 
meghozatalánál és kormányintézkedéseknél tekintetbe volna veendő 
mindig — amennyiben az ő érdekeit is érinti — az amerikai magyar-
ság sajá tságos helyzete. A magyar kormánynak az az intézkedése, 
hogy a magyar lebélyegzésű osz t rák-magyar bank jegyeke t az Egye-

* / 
sült-Allamokban is kicserélte az Állami Jegyintézet gyűj tőhelye 
útján, nagyon jó benyomást keltett , ellenben minden vezető magyar 
súlyos sérelemnek tekinti azt, hogy ittlévő magyar hadikölcsönöket 
nem nosztrifikálták, és hogy magyarországi be té tének 20%-á t zárol-
ták és még az arra jogosul taknak sem adatot t mód, hogy a fel-
oldási kieszközölhessék. 

Magyar bankái ok. 
Itt említem meg az amerikai magyarság gazdasági életének 

egy nagyon fontos faktorát , amely egyszersmind a szülőhazával 
való összeköt te tésének is nagyon fontos tényezője , s ez a magyar 
bankár. A magyar bankár az, akihez az amerikai magyarok pénz-
küldéssel s ügyes-bajos dolgaik elintézésével fordulnak, s kinttar-
tózkodásom alatt igyekeztem tanulmány tárgyává tenni nemcsak 
üzleti metódusukat , hanem üzleti e t ikájukat és a szülőhaza iránti 
véleményüket is. A tapasztalatom az, hogy a nagyarányú pénzküldési 
üzletet mostanában általában t isztességesebben bonyolí t ják le. A 
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múltban sok panasz hangzot t el ellenük, ezek a panaszok 
mostanában nem oly hangosak és megfogyatkoztak . Ma már az 

s 

Egyesült-Államoknak csaknem minden államában szigorú felté-
telekhez van szabva a pénzátutalási és bankári üzlet, ennél-
fogva a pénzküldők ellen annakidején fe lmerül t panaszok is szünő-
ben vannak. A nagyobb magyar bankcégek egyike ezenfelül beve-
zette a készpénz dollár kifizetést is, úgy hogy ma már az amerikai 
magyarság a dollárjai fe jében dollárokat is kifizettethet idehaza. 

Véleményem szerint az amerikai magyarság körében magyar 
kölcsönt, magyar é r t ékpap í roka t elhelyezni csakis az ottani magyar 
bankcégek segí tségével lehet. 

* 

Vallási kérdés nem jön tekinte tbe az amerikai magyarság köré-
ben, s amennyiben a magyar zsidóságnak egy külön szervezet t 
tö redéke is meggyőződik arról, hogy a magyar kormány ál láspontja 
liberális, ezt a csopor to t is meg lehet nyerni a magyar ügyek támo-
gatásának. Szere t tem volna beha tó tanulmányozás tárgyává tenni 
az amerikai iskolai ügyet is. Sajnos , az idő rövidsége miatt ezt 
nem tehet tem. A működő magyar iskolák egyrészét azonban, mint 
az a függelékből kitűnik, s ikerült összeállí tanom. 

Javaslatok. 

Befejezésül bátor vagyok amerikai tapasztalataim eredményei t 
néhány konkré t javasla tban összefoglalni : 

1. A háború alatt megszűnt Amerikai Magyar Segélyegylet 
mintá jára egy hasonló te rmészetű egylet létesí tendő a réginél szélesebb 
alapokon. Az amerikai magyarság vezetőférfiai haj landók egy ilyen 
intézmény létesí tésére és anyagi ellátására is, ha biztosítékot nyernek a 
magyar kormány erkölcsi támogatásáról és együttműködéséről. Ez az 
in tézmény volna hivatva a visszavándorló magyarok elszállásolására 
segélyezésére, tekintet nélkül arra, hogy ma milyen országnak a polgárai. 

A földbir tokok vagyonvál tsága révén több százezer hold 
föld fog állani a magyar kormány rendelkezésére. Pénzügyi és 
nemzetpolitikai szempontból is ajánlatos, hogy ennek egy jelentékeny 
része dollártőkével rendelkező amerikai magyarok kezébe jusson. 
Ennek a célnak az e lérésére szervezendő volna az Egyesült-Álla-
mokban egy iroda, amely láthatólag függet len, tényleg azonban a 
kormány legtel jesebb felügyelete alatt álló intézmény volna, s a 
rendelkezésére bocsátot t fö ldeket már ott adná el a jelentkezők-
nek. Ilyen módon kormányunk nagyösszegű aranyvalutára tenne 
szert, de módjában volna azt is ellenőrizni, hogy csakis hazafias 
gondolkodású és minden tekintetben megbízható amerikai magyarok 
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jussanak földhöz. Az a meggyőződésem, hogy ilyen bir tokeladási 
szervezet itt akadálytalanul működhet ik, minthogy a kanadai 
vasút társaságok, sőt délamerikai kormányok is ta r tanak fenn itt 
telepítési irodákat, s nyiltan hirdetik a földjeiket minden beavat -
kozás nélkül. Ez az iroda fogla lkoznék ingyenes munkaközvet í téssel 
is és az 1. pontban említett segélyegylet tel kooperálva, ingyenes jogvé-
delemmel és magyar é rdekű információk publikálásával, amennyiben 
ez u tóbb Amerikában működő konzulátusaink ha táskörén túlesnék. 

3. Tekintettel a magyarországi gazdasági viszonyokra, amely-
ben lényeges szerepet játszik a földbir tokszerzés nehézsége és az 
ipari munkában való elhelyezkedés korlátol tsága, — a folyó évben 
lényeges visszavándorlásra számítani nem lehet, — olyan lesz körül-
belül,' mint az idei. Hozzájárul ehhez a visszavágyódó amerikai 
magyaroknak az a fé le lme is, hogy amennyiben Magyarországon 
elhelyezkedni nem tudnának, az amerikai bevándorlás i tö rvények 
szigora miatt vissza nem térhetnek. A visszavándorlás megcsökke-
nése viszont élénkebb pénzküldési forgalmat fog előidézni a hozzá-
t a r tozók támogatása , be té tek elhelyezése stb. révén. Ebből a 
szempontból nemcsak kívánatosnak, de sürgősnek is tartom, hogy a 
Magyar Királyi Postatakarékpénztár az Egyesült-Államokban mi-
előbb képviseletet létesítsen. 

4. A vagyonvál tságból kifolyólag a magyar állam je len tékeny 
összegű részvényhez jut, amelynek a tömegéből tekintélyes mennyi-
ség volna plaszirozható az amerikai magyarság körében. Annál is 
kívánatosabb volna ez, mert így az amerikai és amerikai magyar tőke 
vonatnék bele a magyarországi ipari és kereskedelmi vállalkozá-
sokba, s a két ország magyarsága ismét szorosabb gazdasági kap-
csolatba kerülne. Az amerikai magyarság haj landó volna magyar-
országi részvények vásárlására, ha az neki megfelelő formában 
prezentál tatnék. Tisztelettel jes javaslatom az, hogy ennek- az akció-
nak az előkészítése haladéktalanul kezdessék meg. 

* * 
* 

Jelentésem nem volna tel jes , ha meg nem emlékeznék arról 
a munkáról is, amit december közepén a New-Yorkba érkezet t és 
ott deportálás veszedelme előtt álló magyar kivándorlók kiszabadí-
tása körül kifej tet tem. A kvótánfelüliek nagyobb része az „Aqui-
tánia"-val és a „Paris"-sal érkezet t New-Yorkba. Számuk cca 450 
volt. Pi t t sbourghban ér tesül tem az őket fenyege tő veszedelemről, 
azonnal visszautaztam New-Yorkba, fe lkeres tem R. Tood bevándor-
lási főbiztost Elis-Islandon. Vele letárgyaltam az ügyet, s abban 
egyeztünk meg, hogy a bevándor lókat en block nem utasí t ja vissza, 
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hanem egyénenkint teszi vizsgálat t á rgyává és mél tányosság alkal-
mazása mellett, akit csak lehet, bebocsá t az Egyesült-Államokba. 
Közben megmoz-dult az amerikai magyarság is. Küldöt tséget me-
nesztet t Davis munkaügyi miniszterhez, ami s ie t te t te a döntést a 
depor ta iásra szántak ügyében . Tood bevándor lás i főbiztos javaslata 
e l fogadta tot t s a szelektálással Harsányi László newyorki re for -
mátus lelkész bízatot t meg. Az e redmény az volt, hogy valamennyien, 
talán 20 kivételével bebocsátás t nyer tek, éppen karácsony ünnepére . 

Meg kell emlékeznem arról a sa jnála tos körülményről is, hogy 
különféle ajánlólevelekkel ellátott magyarok valóságos gyű j tőhada 
lepi el az amerikai magyarságot . Gyűj tenek minden lehető és lehe-
tetlen cím alatt, s valósággal zsákmányol ják az amerikai magyar -

. ságot . Itt volna az ideje, hogy ezeknek az immár visszaélésszámba 
menő gyű j téseknek valamilyen módon végé szakit tassék. 

Kiutazásom alkalmával megtekinte t tem a havrei kikötőt. Visz-
szajövet a cherbourg- i t . Mindkét helyen a kivándorlók helyzete sok 
kivánni valót hagy hátra. A nyelvet nem bírják, tolmács nincs, csak 
nehezen tud ják magukat a f ranciákkal megértetni , s így természe-
tesen ki vannak szolgáltatva egyes egyének kihasználásának. A „Paris" 
hajón tolmács nincs, s így elképzelhető, milyen nehéz a helyzetük 
a magyar kivándorlóknak. A Red Star hajóin helyzetük annyival 
könnyebb, hogy legalább németül tudó alkalmazottak' is vannak és 
így, miután a kivándorlot tak között rendszer int akad németül tudó 
is, helyzetük könnyebb és elviselhetőbb. Fel völna hivandó vala-
mennyi engedélyezet t ha jós társula t , hogy gondoskodjék legalább 
egy olyan alkalmazottról , aki a magyar nyelvet is bír ja . 

Általános szokás a hajókon, hogy egyes országokról ismertető 
tüzeteket osztogatnak. Nagyon célszerű volna, ha ilyen Magyar-
ország helyzetét , viszonyait, látnivalóit, nevezetességei t ismertető 
füzetek készí t te tnénk idegen nyelven és ezek a tá jékozta tó füzetek 
az engedélyezet t ha jós tá rsu la tok hajóin utazók között szét-
osztatnának. 

Ismeretes, hogy Amerikában négy konzulátus állítatott fel> 
New-York-ban, Pi t t sbourg-ban, Chicagó-ban és Cleveland-ban. Ezek 
a konzulátusok tu la jdonképeni működésüket még ezideig meg nem 
kezdették, hanem svéd égisz alatt fe j tenek ki bizonyos megszorí-
tot t tevékenységet . Remélhető, hogy a közel napokban, miután a 
magyar követség már akreditál tatot t , a konzulátusok működése is 
meg fog kezdődni.* 

* Azóta a magyar konzulátusok megkezdet ték működésüket. 
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Végezetül csak annyit mondhatok, hogy legjobb tudomásom szerint 
az amerikai magyarság jó polgára Amerikának, de szívében, érzésé-
ben megmaradt magyarnak. Ma magyarok még gyermekeik is, 
az ingyenes kötelező angol iskola azonban működik, az unokáik 
a nagy olvasztókemencében már amerikaiakká váltak, és saj-
nos, minthogy az olvasztókohó tüze mindig és mindig erősebbé 
válik, az a veszedelem fenyeget , hogy kor lá tozta tván a bevándor lás 
is, a kintlévő és k in tmaradó második magyar generációt te l jesen 
elnyeli a nagy angolszász t enger . Magyarok vezetőik is, szívben 
és érzésben is. Hibáik te rmésze tesen , mint minden embernek nekik 
is vannak, — vannak magyar ja inknak is, de ezek a hibák nem 
olyanok, hogy őket a gazdasági és politikai együt tműködés tő l tőlünk 
végleg elszakí thatnák. 

Nehéz az ő helyzetük is. Küzdeni kell a megélhetés nehézsé-
geivel, küzdeni kell a . f ennmaradásér t , küzdeni kell azért, hogy a 
nagy angolszász tengerben a kis magyar sziget mentől tovább 
fennmaradhasson és hasznára váljon a régi hazának, hasznára az 
új hazának. 

• 

IL 

Amerikai magyar egyletek. 

Connecticut állami egyletek. 1921. év. 

Bridgeporti Szt. László Kir. nevezet t rom, és gör. kath. Magyar 
Betegsegélyző Egylet. T i tkár : Vasas József . 150 Andover St. 
Bridgeport , Conn. 

Bridgeporti magy. ker. i f júsági kör. T i tkár ; Nincs betöl tve. 
Kálvin János templomi és betegs. egylet. Titkár : Horváth Elek 641 

Hancock Ave Bridgeport , Conn. 
Bridgeporti és vidéke ker. Szt. Jánosról nevezett görög szertar tású 

kath. magyar templomegylet . Ti tkár ; Hajdú Mihály. 
Bridgeporti 1. 1848-as függet len magy. betegsegélyző egylet. T i tká r : 

Gyurcsák János. 35 Howard Ave Bridgeport , Conn. 
Bridgeporti 1. magy. izr. ifj. bs. egylet. T i tkár : Fuchs Jakab. 110 

Andover Street Bridgeport , Conn. 
Bridgeporti 1. magy. réf. bs. egylet. Titkár : Tóth János. 819 Wordin 

Ave Bridgeport , Conn. 
W. O. W. 2. számú Kossuth női osztály. Titkár : Varga Lajosné. 

295 Spruce Street Bridgeport , Conn. 
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Bridgeport i niagy. egyházak és egyletek nagybizot tsága. T i tkár : 
Boros György. 1359 Fairfield Ave Bridgeport . Conn. 

Bridgeporti magy. üzle temberek egyesülete . T i tkár : Krausz Bertalan 
Derby-i első magy. munkás férf i és női be tegsegéyző és társalgó 

egylet. Ti tkár: Szuszadik János . 8 Pleasant S t ree t Derby, Conn. 
Shelton-i magyar önképző kör. T i tká r : Szabó András. 76 Center. 

St reet Shelton, Conn. 
Első és Hunyadi egyesül t magy. be tegsegélyző egylet. Titkár : Koczi 

Pál. 3. Olean St ree t South Norwalk, Conn. 
South Norwalk-i első magy. önképzőkör . T i tkár : Paskó Lalos. 10 

Pleasant Ave East Norwalk, Conn. 
Első magyar betegsegélyző egylet. Titkár : Scharl András. 273 

Je f fe r son St ree t Har t ford , Conn. 
So. Norwalki Szt. József védnöksége alatt álló róm. és gör. kath. 

magyar betegsegélyző és temetkezési egylet. Titkár : Monszpor t 
Imre. 60 Lexington Ave So. Norwalk, Conn. 

Illinois állami egyletek. 

Chicago és környéke magyar bs. egyletek szövetkezete Amerikában. 
T i tkár : Kirner Elek. 9234 Chauncey Ave Chicago, 111. 

Chicagói magyar tes tvér és bs. egylet. Ti tkár : Ifj . Szabó Károly. 
3951 Ferdinánd St. Chicago, 111. 

East chicagói és környéki első magyar bs. egylet. Titkár : Kovács 
A. Dávid. 620 Chicago Ave E. Chicago, 111. 

So. Bend-i első magy. róm. kath. műkedvelő és ifj. bs. egylet. 
T i tká r : Vági József. 913 So. Chopin Street So. Bend, Ind. 

Michigan állami egyletek. 

Flinti első magy. férfi és női bs. és társalgó egylet. Titkár : Dublesz 
Károly. 1204 Maple Street Flint, Mich. 

Kearsarge-i réf. bs. és halot tel takari tó egylet. T i t k á r : ' T ó t h János. 
Box 381 Kearsarge, Mich. 

Delray-i Kossuth Lajos bs. és tem. férfi és női egylet. T i tká r : 
Keszey János. 

Detroiti magy. ág. hitv. ev. férfi és női bs. és temetkezési egylet. 
Titkár: Bagyinka Mihály. 192 Dragoon St ree t Detroit, Mich. 

New-Jersey állami egyletek. 

Aiphai első gr. Batthyányi Lajos és alphavidéki ev. réf. pr. m. m. 
bs. t. csatlakozó egylet. Ti tkár : Gorzsas Sándor. Box 322 
Alpha N. J. 
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Passaici első magyar női betegs . egylet. T i t ká r : Schar Lajosné. 127 
Second Street Passaic, N. J . 

Woodbr idge Páduai Szent Antal r. és gör . kath. betegs. egylet. 
T i tká r : Behan Antal. 

Keasbey Szt. J ános magyar betegs . egylet. Titkár : Tamás János . 
Box 83 South River N. J . 

Philipsburg-Alphai II. Rákóczi Ferencz első magyar betegs. és 
temetkezési egylet. Titkár : Dobos András. 12 Fayet te St ree t 
Philipsburg, N. J . 

Perth Amboy-i Szűz Mária betegs . és temetkezési egylet. Titkár : 
id. Lukács József . 

Per th-Amboy-i Szt. Alajosról nev. róm. és gör. kath. legény és 
betegsegélyző egylet. T i tkár : Kerh Mihály. 440 Insle St ree t 
Per t Amboy, N. J. 

Keasbey-i 48-as honvéd magyar betegs . és temetkezési egylet. 
Titkár : Berecki Lajos. Box 8 Keasbey, N. J. 

Whartoni Kossuth Lajos első magy. betegs . egylet. Titkár : Hunyadi 
József. R. F. D. B. 115 Whar ton , N. J. 

Perth Amboy-i magyar testvéri m. betegs . egylet . Titkár : Sándor 
János. 667 Cortland Street . Per th Amboy, N. J. 

Trentoni első magy. gjfr. kath. Pócsi Szűz Mária betegs . temet-
kezési és templomi egylet. T i tká r : Lukács Ede. 604 Frankl in 
Street . Trenton, N. J . 

Per th Amboy-i első magyar rézbanda. T i tkár : Labanc József. 697 
Charles Street Per th Amboy, N. J, 

Trentoni első Kossuth Ferenc magyar ker. betegs. és temetkezési 
egylet. Ti tkár : Kinczel Ferenc. 162 Home Ave Trenton, N. J . 

New Brunswicki Kossuth Ferenc férfi és női betegsegélyző egylet. 
Titkár: Farkas Sámuel. 306 Towasend Street . New Brunswick, N. J . 

Közérdekű szövetség, Passaic. T i t ká r : Faludi Gyula. 127 Second 
Street . Passaic, N. J. 

Szt. Antal betegs. és temetkezési egylet Passaic. Titkár: Schwar-
zinger Imre. 115 President Street . Passaic, N. J . 

If júsági férfi és női betegs., temetk. és zeneegylet . T i tká r : Márton 
Lajos. 49 Hudson Street . Passaic, N. J . 

Szent István kir. R. S. G. kath. betegs. egylet, Passaic. Titkár : 
Géczi János. 34 Van Winkle Ave. Passaic, N. J . 

Passaici Szent Erzsébet női betegs. és temetk. egylet. Titkár : 
Genzereit Gusztávné 276 Hope Ave. Passaic, N. J. 

Passaic Ref. női betegs. és temetk. egylet. Titkár : Ruszkay Istvánné. 
220 Fourth Street Passaic, N. J. 
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Passaic Petőfi magyar betegs. egylet. T i tká r : Wache Béla. 192 
Four th Street Passaic, N. J. Titkár Link József. 28 Highland 
Ave Clifton, N. J. 

Első magyar műkedvelő kör, Passaic. Titkár : Szendery Zoltán. 220 
Four th Street Passaic, N. J. 

Zeneegylet dalköri osztály Passaic. Ti tkár : Kárik János . 246 Third 
St ree t Passaic, N. J . 

Első magyar dalárda Passaic. Ti tkár : Borovszky András. 119 Park 
Ave Passaic, N. J . 

Carfieldi első N. J. férf i és női betegsegélyző és temetk. egylet. 
Titkár : Moró Jakab . 229 Rive Road Corfield, N. j . 

New York állami egyletek. 

Newyorki első magyar amerikai férfi és női betegsegélyző egylet 
V 

Titkár : Latkovics Lajos. 433 East 72nd St ree t New-York. 
Newyorki első Rákóczi kurucz férfi és női betegs. egylet. Titkár : 

De Illy Géza. '401 East 80 Str . New-York, N. Y. 
Newyorki első magy. Kossuth La jos Tódor betegs. és temetkezési . 

egylet. T i tká r : Szabó Tamás. 450 East 81 S t ree t Newyork City. 
Rosetoni I. Ferencz József betegs. egylet. T i tkár : Takács János. 

Box 117 Roseton, N. Y. 
Hudson és környéke 13 aradi vér tanú első magyar betegs. egylet. 

T i tkár : Csörsz János . 202 Mill S t ree t Hudson Street . 
N. Y. Harlemi első magyar betegs. egylet. Titkár : Tondura András. 

504 East 118 St ree t New-York, City. 
Rosetoni Amerikai magyar tátravidéki I. Ferencz József betegs. 

egylet. Titkár : Sipos Károly. Roseton, N. Y. 
Yonkersi első magyar betegs. egylet. T i tkár : Takács József. 41 

Riverdale Ave Yonkers, N. Y. 

Ohio állami egyletek. 

Warreni első magyar férfi és női betegs . egylet. T i tkár : Panyko 
Károly. 237 Civitello St. Warren , O. 

Maynardi 13 aradi vér tanú első magyar betegs. egylet. T i tkár : Nagy 
Sándor. Box 40 Crescent, O. 

Crescen Tompa Mihály koszorús költő első magyar betegs. egylet. 
T i tkár : B. Tóth János . Box 28 Crescen O. 

Daytoni Kossuth Lajos betegs. és temetk. egylet. Titkár : Rózsa 
Sándor. 630 Keoval Str . Dayton, O. 

Bartoni I. magyar réf. betegs. és temetk. egylet. T i tkár : Boros 
István. Box 310 Barton, O. 
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I. Jobs és környéki magyar bányász betegs . egylet. Titkár : Mikó 
József. Box 294 Murray City, 0 . 

Lorraini Magyar Szövetkezet . T i tká r : Takács György. Kocsiscsák 
Hall Lorrain 0 . 

Lorraini első róm. és gör. kath. betegs . egylet. Titkár : Bogács János . 
Lorraini ref. betegs . és temetk. egylet. T i tkár : Korka András . 1665 

E 32nd Street Lorrain, 0 . 
Szt. Mihály gör. kath. be tegsegélyző egylet. Ti tkár : Végh István. 
Lorraini magyar munkás betegs. egylet. Titkár : Pa taky András. 

Kocsiscsák Hall Lorrain. 0 . 
Lorraini első magyar ifj. betegs . egylet. Titkár : If j . Csonka István. 

17729 E 31 st S t ree t Lorrain, O. 
Lorraini Szt. Mihály magyar gör. kath, templom és betegsegélyző 

egylet. Titkár : Bodnár Mihály. 1669 E 30 St ree t Lorrain . Ohio. 

Pennsylvania állami egyletek. 

Leechburgi I. Árpád magyar betegs. egylet. Titkár : Takács András. 
Box 67 Leechburg, Pa. 

Braddocki és vidéki Erzsébet m a g y a r királyné női be tegs . egylet. 
T i tkár : Kutka Imre. 849 Grand Street . Braddock, Pa. 

Braddocki és rankini első magyar férfi egyesül t betegs . egyletek. 
Ti tkár : Kiss József. 109 Fif th Ave Rankin, Pa. 

Homesteadi és vidéki Szt. Antal első magyar gör . kath. betegs . és 
hitközségi egylet. Titkár : Loosz András. Box 422 Munhall, Pa. 

Amerikai magyar társulat . Ti tkár : Cankett Márton. 998 N Lawrence 
Street Philadelphia, Pa. 

Monesseni első magyar munkás betegs . és műkedvelő kör. Titkár : 
Szendrey Ferencz. Box 408 Monessen, Pa. 

So. Bethlehemi első magyar társalgó és betegs . egylet. Titkár : 
Auszt Béla. 

Duquesne-i első magyar Szt. István király r. k. betegs . egylet. 
T i tkár : Tóth Miklós. Box 87 Duquesne, Pa. 

Sorantoni magyar munkás betegs . egylet. Titkár : Czibolya József . 
426 Main St ree t Dixon City, Pa. 

Freelandi első magy. munkás betegs. . egylet. T i tkár : Bodor János . 
P. O. Drifton, Pa. 

Mc. Keesporti első magy. ref. betegs . egylet. Titkár : Kovács József. 
Box 56 Mc Keesport , Pa. 2 
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Virginia állami egyletek. 

Szt. Erzsébet r. kath. templom és be tegs . egylet. T i tkár : Tomkó 
István. Box 307 Pocahontas , Va. 

Pocahontasi első magyar betegs . egylet. Titkár : Dobos Sándor. 
Box 306 Pocahontas , Va. 

Bányász-Szövetség. 

Ohio-i magyar bányászszövetség. T i tkár : Tóth Márton. Box 485 
Murray City, Ohio. 

Első magyar Kinizsi Pál magyar bányász betegs. férfi és női egylet. 
T i tká r : Nagy Lajos . Box 29 Expedit , Pa, 

Yatesboro osztály. T i tkár : Bódis Géza. Box 202 Seanos, Pa. 
4. osztály. T i tkár : Sarkadi Gábor. Box 226 Seanor , Pa. 

West Virginia állami egyletek. 

Első Tug Riveri magyar munkás betegs . egylet. Titkár : Vincze 
János . Gary. W. Va. 

1. osztály. Ti tkár : Koleszár János . Box 53 Filbert , W. Va. 
2. osztály. Gary, W. Va. T i tká r : Dályai József . Look Box 313 

Gary, W, Va. 
3. osztály. Pageton, W. Va. T i t ká r : Valash Vendel . Box 23 

Pageton, W. Va. 
4. osztály. Gary, W. Va. T i tká r : Granilla János . Box 784 Gary, W. Va. 
5. osztály. Ottowa, W. Va. T i tkár : Rogozsán János . Box 1 Ottowa, 

W. Va. 

Első Kohányi Tihamér amerikai és magyarországi egyesült magyar 
munkás betegsegélyző egylet fiókjainak titkárkara. 

1. osztály. Homer City, Pa. T i t ká r : Gyabróczky György. Box 366 
Luzerna Mines, Pa. 

2. osztály. Deegan, Pa. T i tká r : Sepsi István. Böx 27 Deegan, Pa. 
3. osztály. Freeburn , W. Va. T i tká r : Cseh József . Box 71 Edgar ton. 

W. Va. 
4. osztály. Thorpe, W. Va. T i tkár : Sidlovszky Péter . Box 52 

Thorpe, W. Va. 
5. osztály. Maybenry, W. Va. T i tká r : Kecskeméti Mihály. Box 6 

Switchback, W. Va. 
6. osztály. Adena, O, T i tká r : Tolnay József. Box 228 Adena, O. 
7. osztály. Roda, Va. T i tkár : Komka Ödön. Box 8. Roda, Va. 
8. osztály. Alverda, Pa. Titkár : Balogh Ferencz. Box 47 Alverda Pa. 
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9. osztály. Premier, W. Va. T i tká r : Hornok András. Box 61 P re -
mier, W. Va. 

10. osztály. Puritan, Pa. Ti tkár : Tóth Mihály. R. F. D. 314 Por tage Pa. 
11. osztály. Christopher, 111. T i t k á r : F. Dézsy. Box 44 Chris-

topher , 111. 
12. osztály. Hollieter, O. Titkár : Pápai Sándor . Box 14 Hollieter, O. 
13. osztály. Milfield, 0 . T i tká r : Mészáros József . Box 8 Milfield, 0 . 
14. osztály. Monaville, W. Va. T i t k á r : Németh József . Box 125 

Monaville, W. Va. 
15. osztály. Bruceville, Ind. T i tkár : Szacskó Gábor. Box 166 Bruce-

ville, Ind. 
16^ osztály. Ethel, W. Va. T i tká r : Kanyok János . 
17. osztály. Rositer, Pa. T i tkár : Nagy Zsigmond. Box 421 Rositer , Pa. 
18. osztály. Sagamore , Pa. T i tká r : Cs. Szabó János . Box 156 

Sagamore , Pa. 
19. osztály. Witherbee , N. Y. Titkár : Kozma Rémiás. Box 242 

Witherbee, N. Y. 
20. osztály. Lynch, Ky. T i tkár : Szász Ágos ton . Box 43 Benham, Ky, 
21. osztály. Sharon, Pa. T i tkár : Zsóka János . 
22. osztály. Large, Pa. T i tká r : Kovács Imre. Box 194 Large, Pa. 
23. osztály. Berwick, Pa. Ti tkár : Kozma Mihály. Box 122 Berwick, Pa . 
24. osztály. Expedit, Pa. T i tkár : Sótér Rudolf . Box 32 Expedit , P a . 
25. osztály. Iselin, Pa. T i tká r : Kucsera János . Box 235 Iselin, Pa. 
26. osztály. Warfield, Ky. Ti tkár : Gaál Antal. 
27. osztály. Soldier, Pa. Titkár : Begyik János . Box 114 Soldier, Pa. 
28. osztály. Edry, Pa. Ti tkár : Miklósik Pál. Box 96 Edry, Pa, 
29. osztály. Cleveland, O. T i tkár : Soltész János . 3218 W. 32nd 

St ree t Cleveland, 0 . 
30. osztály. Heilwood, Pa.' Ti tkár : Csordás István, Box 263 Heil-

wood, Pa. 
31. osztály. Ottawa, 111. T i tkár : Wodnák Ödön. Box 253 Ottawa, 111. 
32. osztály. Detroit, Mich. T i tkár : Biró Lajos . 107 Dragoon Ave 

Detroit, Mich. 
33. osztály. Nett leton, Pa. Titkár : Mihalko Jakab. Box 64 Nett leton, Pa. 
34. osztály. Wewaco, W. Va. T i tkár : Speray József . 
35. osztály. Coal Run, Pa. T i tká r : Hudák József . Box 79 Coal 

Run, Pa. 
36. osztály. Clymer, Pa. T i tká r : Ködmön József. Box 513Clymer, Pa. 
37. osztály. Ejeanora, Pa. Titkár : Molnár András. Box 14 Eleanora, Pa. 
38. osztály. Hastings, Pa. Titkár: Lipoczky János . Box 199 Hastings, Pa. 

2* 
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39. osztály. Amherstdale, W. Va. T i tká r : Katona János . Box 14 
Amherstdale, W. Va. 

Református egyesületi osztály kalauza. 

1. Bridgeport , Conn. J e g y z ő : Stephan Baráti. 282 Bostwick Ave. 
2. Cleveland, 0 . J e g y z ő : Andrew Bögre. 2809—75th S t ree t . 
3. Fairport , 0 . Jegyző : Stephan Karsay. Box. 658 Harbor Station, O. 
4. Sydney, N. S. Canada. Jegyző : Joseph Kozma. 53 Freder ick 

Street . , 
5. Hazleton, Pa. J e g y z ő : Louis Győrffy . Box 72. Audenried, Pa. 
6. Homestead, Pa. J egyző : George Valyik. 50 McFarron Ave 

Pi t tsburgh, Pa. 
7. Johns town, Pa. J e g y z ő : John Pataky. 310—1/2 Broad Street . 
8. Monongahela, Pa. J egyző : S tephan Markotány. 466 Francis Ave. 
9. Mount Carmel, Pa. J e g y z ő : Stephan Pásztor . 431 North Mar-

ket Str. 
10. New Castle, Pa. J e g y z ő : Stephan György. 104 Gardner Ave. 
11. New-York, N. Y. J e g y z ő : Charles Czirják. 515 E 177th Street . 
12. Passaic, N. J . J e g y z ő : Maria Németh. 1 5 6 - 3 r d Street . 
13. Per th Amboy, N. J. J e g y z ő : Maria Kiss. 682 Cortland Street . 
14. Pi t t sburgh, Pa. J e g y z ő : Joseph V. Petrő . 5020 Ladora Street . 
15. Pi t tsburgh, Pa. J e g y z ő : Homer Hornyák. 600 Hazelwood Ave. 
16. So. Bend, Ind. J e g y z ő : John Parko. 310 North Walnut St. 
17. So. Chicago, 111. J e g y z ő : Charles Józsa . 8518 Mackinaw Ave. 
18. Dillonvale, 0 . J e g y z ő : Frank Balázsi. Box 144. 
19. Trenton, N. J . J e g y z ő : Frank Lenart . 68 Fair S t ree t . 
20. Toledo, O. Jegyző : Gabriel Komáromi. 401 Whit temore Street . 
21. Yungstown, 0 . J e g y z ő : S tephan Molnár. 711 Salt Spring Street . 
22. Whitset t , Pa. J egyző : S tephan Tóth. Box 97. 
23. Willock, Pa. J e g y z ő : Paul Kiss. 115 Peach Alley Duquesne Pa. 
24. Throop. Pa. J e g y z ő : John Balassa. 123 Rebecca Street 

Dickson, Pa. 
25. Donora, Pa. J e g y z ő : Alexander Turfa . 867 Thompson Ave. 
26. Phoeniaville Pa. Jegyző : László Demeter . 2Í>5 Walnut Street . 
27. Wes tmoore , Pa. J e g y z ő : László György. 313 Dean Court 

Kingston, Pa. 
28. Dunmore, Pa. J e g y z ő : Paul Domik. 405 Blackley Street . 
29.* Lorain, 0 . J e g y z ő : Stephan Fülöp. 1644 East 30th Street . 
30. New Brunswick, N. J . Jegyző : Stephan Daruka. 47 High Street . 
31. Newark, N. J . J e g y z ő : John Kiss 339 South 6th Street . 
32. Lord, Md. J e g y z ő : Emery Bodnár. Box 17. 
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33. Detroit , Mich. Jegyző : Joseph Farkas . 144 Crossley Ave. 
34. Hubbard, 0 . J e g y z ő : Fergely Kuthy. Box 314, 
35. Westwille, 111. J e g y z ő : John Géczy. 124. lllionis St. 
36. Murray, 0 . J e g y z ő : S tephan Sándor . R. F. D. No. l . 
37. Ashtabula, 0 . J e g y z ő : John Marincsák. 47 Martin Street . 
38. Dickson, Pa. Jegyző : S tephan Regenye. 457 Poplar Street . 
39. Morrisdale Mines, Pa. J e g y z ő : Frank Tallyai. Box 155 Hawk 

Run, Pa. 
40. Kerasearge, Mich. J egyző : Michael Balogh. Box 106. 
41. Budapest , Ga. Jegyző : Jokn Knapp. R. F. D. 119 Tallapoosa, Ga. 
42. Alpha, N. J . Jegyző : Joseph Gyurkovics. Box 274. 
43. Elizabeth, N. J . J e g y z ő : Béla Bertók. 524 Court St ree t . 
44. Traveskyn, Pa. J e g y z ő : Stephan Bakó. Box 17 Cuddy, Pa. 
45. Allegheny, Pa. J e g y z ő : J o s e p h Vass- 1011 Grand Ave N. S. 
46. Pocahontas , Va. J e g y z ő : Pe te r Kovács. Box 331. 
47. Buffalo, N. Y. Jegyző : John Vaszily. Sycamore Hotel. 
48. So. Norwalk, Conn. J e g y z ő : Nt. Dókus Gábor. 21 Lexington 

Ave. 
49. Eleanor, Pa. J e g y z ő : Emery Beluscsák, Box 337. 
50. Trauger , Pa. Jegyző : John L. Lengyel . 
51. Oil City, Pa. J e g y z ő : F r a n k Tóth. 4 Wayne Street . 
52. Broughton, Pa. J e g y z ő : Andrew Sztankó. Box 111 Horning, Pa. 
53. St. Louis, Mc. J e g y z ő : John Fagyai . 2609 N. 9th Street . 
54. Windber , Pa. J e g y z ő : Andrew Muzsalyi. 606 Bedford St ree t 

Scalp Level, Pa. 
55. Dayton, O. Jegyző : Nt. Kovács Endre . 1424 Blaine Street . 
56. East Chicago, Ind. J egyző : Rev. Stephen Virág. 4822 Kennedy 

Ave. 
57. Bridgeport , Conn. Jegyző : Rev. Ernes t Komjáthy. 641 Hancock 

Ave. 
58. Scranton, Pa. J e g y z ő : John Erdélyi. 1119 Albright Ave. 
59. Canonsburg, Pa. J egyző : Geprg W. Dobos. 229 Barr Street . 
60. Federal , Pa. Jegyző : Joseph Kovács. Box 192 Burdine, Pa. 
61. Farrel . Pa. J e g y z ő : Sigismund Németh. J153 Emerson Ave. 
62. Por tage, Pa. Jegyző ; Michael Tőrös. 1021 Gillespie Ave. 
63. Columbus, O. J egyző : John Weber . 315 Innis Ave. 
64. Boardman, Pa. Jegyző : S tephan Nagy. Box 23. 
65. Lackawanna, N. Y. J e g y z ő : Julius Karsa. 415 Wilkes Barre 

Ave. 
66. Toledo, 0 . J e g y z ő : Louis Bartha. 2318. Valentine Street . 
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Muskegon, Mich. Jegyző : John Hegedűs . Box 176 Muskegon 
Heights, Mich. 
Red. Jacket , W. Va. Jegyző : Charles Orovec. Box 83. 
Bar ton, O. J e g y z ő : Bálint Réthy. Box 106. 
Toledo, O. J e g y z ő : Sebest ian Visi. 2337 Bakswell St. 
Keasbey, N. J . J e g y z ő : Louis Deák. Box 261. 
Per th Amboy, N. J . Jegyző : Rev. Louis Nádassy. Box 303. 
Wallingford, Conn. J e g y z ő : John Bay. 77 Meadow St. 
Springfield, La. Jegyző : Michael Kopcsó. Box 33 Albany, La 
Whit ing, Ind. J egyző : John Jaczko. 424 St ieber St. 
Chicago, 111. J e g y z ő : Antal Biró. 958 E 93 Str . 
Brownsville, Pa. J e g y z ő : Rev. Alexander Székely. Box 533. 
Charleroi, Pa. J egyző : Paul Havrán. 925 Shady Ave. 
So. Bethlehem, Pa. J e g y z ő : Rev. Emil Nagy. 526 East 4th St-
Philadelphia, Pa. J e g y z ő : Jul ius Fülöp. 1528 Nor th Leitgon St* 
Whar ton , N. J . J e g y z ő : John Garanyi ' Box 715. 
Cleveland, O. J egyző : Andrew Boszlai. 1980 Columbus Road. 
Daisytown, Pa. J e g y z ő : Stephan Szakács. 
East St. Louis, 111. J e g y z ő : Rev. Joseph Kardos. 1131 Tren-
deley Ave. 
Medina, O. Jegyző : F rank Jakab. 432 Bronson Street . 
Franklin, N. J . J e g y z ő : Alexander Hody. Box 190. 
Expedit , Pa. J e g y z ő : John Borinyik, Box 325. 
Collinwood, O. Jegyző : Mrs. Andrew Lohn. 905 Rudyard Road. 
Harr isburg, 111. J e g y z ő : Ágoston Zvara. Box 246, 
New Philadelphia, O. J e g y z ő : Joseph Major. R. F. D. Nc. 
4 Box 137. 
Monessen, Pa. J e g y z ő : Mathias Habzda. 326 Schonmaker Ave. 
Windsor, Ont. Canada. J e g y z ő : Emery Soós. 85V2 Tuscara-
was St. 
Daisytown, Pa. J e g y z ő : Béla Blizman. Box 235. 
Drakes-Congo, O. J egyző : Joseph Urban. Box 245 Congo, 0 . 
West Detroit , Mich. J egyző : S tephan Nagy. 226 Dearborn Ave. 
Elrama, Pa. J e g y z ő : John Drenka. Box 81. 
Glenwood, Pa. J e g y z ő : Joseph Lengyel. 1 Dike St ree t Pitts-
burg, Pa. 
Duquesne, Pa. J e g y z ő : Gabriel Kosa. 119V2 Peach Alley. 
Poughkeepsie , N. Y. J e g y z ő : Joseph Török. 101 Church Street . 
St. Paul, Minn. Jegyyző : Antal Kuslich. 1079 Louth Street . 
New-York Harlem, N. Y. J e g y z ő : Rev. László Harsányi. 540 
West 122nd St ree t New-York City. 
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102. Canton, 0 . J e g y z ő : Jo seph Dégi. 2228 Indiana Way, N. E. 
103. Chromeg, N. J . J e g y z ő : Rev. István Csépke. Bryant Street . 
104. Nesquehoning, Pa. J e g y z ő : Michael Hadnagy. Box 154. 
105. Jessup, Pa. J e g y z ő : Michael Kovács. Box 433. 
106. Owosso, Mich. J e g y z ő : John Lakatos . 118 Water Street . 
107. N. S. Tonawanda, N. Y. Jegyző : Frank Krizán. 64 Firs t Ave. 
108. Leechburg, Pa. J egyző : Rev. Aondor Kovács. 145 Third Street-
109. Beaverfalls, Pa. Jegyző : Paul Szatmáry. 4722 Fif th Ave. 
110. Uniontown, Pa. J e g y z ő : Jo seph Kovács. Phillips Box 55. 
111. Morgantown, Pa. J e g y z ő : John Radies R. T. G. N. 7 Box 55. 
112. Indiana Harbor , Ind. J e g y z ő : John Dobay. 3553 Pennsylvania 

Ave. 
113. Por t Huron, Mich. J e g y z ő : Thomas Kiss. 3109 — 49th Street . 
114. Wyandot te , Mich. J e g y z ő : S tephan Novotnik. 406. Third Street . 
115. Vestaburg , Pa. J e g y z ő : F rank Fekete . Box 317. 
116. Zeigler, 111. J e g y z ő : John Fizel. Box 244. 
117. Coraopolis, Pa. J e g y z ő : John Kloczán. Box 951. 
118. Welch, W. Va. Jegyző : S tephan Papp. Box 492 Kimball, W. Va. 
119. Edri, Pa. J e g y z ő : Michael Valkovszky. Box 14. 
120. Chicago, 111. J e g y z ő : Emery Pozsgay. 4130 Wes t Lake Street . 
121. Joliet, 111. J egyyő : Pe te r Kiss. 311—V, Chase Ave. 

: 

122. Akron, O. J e g y z ő : Rev. Arpad Bakay. 880 Coburn Street . 
123. Kolp, 111. Jegyző Michael Lévay. F. B. 83 Clifford, 111. 
124. Adena, O. J e g y z ő : Joseph Végh jr. Box O. 
125. Elyria, 0 . J e g y z ő : WM. Varga. 561 Frontda le St. 
126. Dobra, W. Va. J e g y z ő : Andrew Bodó. Box 135 Corco, W. Va 
127. East Youngstown, O. J e g y z ő : Samuel Kiss. Box 479. 
128. McKeesport, Pa. J e g y z ő : Rev. Julius Melegh. 138—80th Street . 
129. South River, N. J . J e g y z ő : Joseph Fábián. Box 205 South 

River, N. J . 
130. Thorpe, W. Va. J e g y z ő : Stephan Korik. Box 336. 
131. Studa, Pa. J e g y z ő : John Szabó. Box 81. 
132. Union City, Conn. Jegyző : Balázs Szabó. 29 Brennen Street . 
133. Gary, Ind J e g y z ő : Daniel Bazin. 16—28 Delaware St. 
134. Torrington, Conn. J e g y z ő : John Bacsó. 34 Tracie St. 
135. So. Buffalo, N. Y. J e g y z ő : Andrew Kondor. 525 Abbott Road. 
136. Seanor, Pa. J e g y z ő : Stephan Kovács. Box 174. 
137. Grand Rapids, Mich. J e g y z ő : Michael Kovács. 1537 Powers Ave. 
138. Flint, Mich. J e g y z ő : Bertalan Szabó. 1211 Garfield Ave. 
139. Middletown, O. J e g y z ő : Rev. Antal Kruchio. 1300 Hoffman Ave 

Dayton, 0 . 
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140. Jewel Ridge, Va. J e g y z ő : John Kocsis. 
141. Finleyville, Pa. J e g y z ő : Louis Dienes. R. F. D. Box 87. 
142. Bucyrus, 0 . J e g y z ő : Andrew Bakos. 802 Plymouth Street . 
143. Madera, Pa. J egyző : John Demko. 
144. Bayonne, N. Y. Jegyző : Rev. Béla Bertók. 523 Court S t ree t 

Elizabeth, N. J . 
145. Poland, Pa. J e g y z ő : Martin Lenhar t . P. 0 . Box 68 New 

Geneva, Pa. 
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geport , Conn. Greenwald Ignác, 463 Po t t e r Ave, Astoria L. I. 
New-York. Königsknecht H., 528 E 79 Street , New-York. 

Központi ellenőrzőbizottság : * 

Nievor Vilmos, 429 E 64 Street , New-York City. 
Villa Antal, 419 E 68 Street , New-York City. 
Temesy Ferencz, 350 E 81 Street , New-York City. 
Bizalmi-férfiak: Béd Imre, 548 E 82 Street , New-York City. Kaszonyi 

Gyula, 147 Middleton Street , Brocklyn, New-York. 
Panaszbizo t t ság : Celeveland O. J e g y z ő j e : Kovács János , 1309 

Lorrain Ave. 

Kerületi szervezők és ellenőrök : 

I. kerüle tben Pi t t sburgh vidékén : Blau Aladár, Box 103 East 
P i t t sburgh , Pa. 

II. „ 25. osztály. Cleveland 0 . Erdei Mihály 2038 E. 20 pl. 
III. » Martins Ferry, O. Jancsár József , 1020 Broadway. 
IV. „ 37. osztály. Detroi t Mich. Kovács Gábor, 15 Barker 

Street . 
V. „ Chicago és vidékén, 11 oszt . : A. Lőwy, 3826 N. 

Ashland Ave Chicago, 111. 
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VI. kerü le tben 31. osztály. Millwaukee Wise . : Gyurák Mihály, 
301 —1 I th St ree t . 

VII. „ Los Angelos, Calif. : Horn Péter , 1150 E 55th Street . 
VIII. „ Highland Spring, Va . : Varró Viktor, Box 1077. 

Osztályok. — Titkárok. 
1. osztály. Brooklyn, N. Y. Müller Fülöp. 2335 Palmeto Street . 
2. osztály. Newyork, N. Y. Farkás Albert. 399 E 78 Street . 
3. osztály. Indiana Harbor , Ind. Varga András. 3425 Elm Street . 
4. osztály. San Francisco, Cal. Ráthy Istvánt. 736 Ful ton Street . 

" 5. osztály. Elizabeth, N. J . Joseph Schneider. 251 Schiller Street . 
6. osztály. Newyork, N. Y. Diószeghy Imre, 538 E 17th Street . 
7. osztály. Astoria, N. Y. Behr Is tván. 342 Astoria Ave. 
8. osztály. Cleveland, 0 . Király József . 370 E 152 Street . 
9. osztály. Hollister, O. Petrovics József. Box 140 R. F. D. No. 1. 

Glouster, O. 
10. osztály. Per th Amboy, N. J . Tóth János . 668 Catherine Street . 
11. osztály. Chicago, 111. J aege r Sándor . 1825 Mohawk Street . 
12. osztály. Brilliant, 0 . Lukoveczky A. Box 195. 
13. osztály. Buffalo, N. Y. Pribék Lajos. 31 Rano Street . 
14. osztály. Fhila, Pa. Tömöl Dezső. 2414 W. Thompson Street . 
15. osztály. Celeveland, 0 . Stolcz Pál. 2803 York Ave. 
16. osztály. Pullman, 111. Karl Gusztáv. 11521 Yale Ave. 
17. osztály. Elgia, 111. Fó r j án Lajos. 845 Well ington Ave. 
18. osztály. Schenectady, N. Y. Viszlay Rudolf. 220—4th Ave. 
19. osztály. Harrison, N. J . Fladerer Ferencz. 18 Franklin Ave. 
20. osztály. McKees Rocks, Pa. Czill Károly. 816—11th Street . 
21. osztály. Carwood, N. J. Németh Sebestyén. Box 114. 
22. osztály. Baltimore, Mc. Kovács József . 805 W. Lexington Street . 
23. osztály. Greenpoint , Brooklyn, N. Y. Nagy József . 195 Java 

Street Brocklyn, N. Y. 
24. osztály. Rochester , N. Y. Katona Lajos. 24 Bismarck Terr. 
25. osztály. St. Quis, Mc. Szabolics Ferencz 4925 Wiesenhan Ave. 
26. osztály. Newark, N. J. Diószeghy Imre. 169 High St ree t Wes t 

Orange, N. J . 
27. osztály. Racine, Wise. Bozsák Illés. 956 La Salle Street . 
28. osztály. Gary. Ind. Kuszli Pál. 1801 Mass. Street . 
29. osztály. Bronx, N. Y. Schwartz Simon. 731 E 156 Street . 
30. osztáty. College Point, N. Y. L. Deisinger. 9—14 Street . 
31. osztály. Milwaukes, Wise. Szilágyi Mihály. 857—6th Street . 
32. osztály. Harvey, Ind. Rubenduns t János . 15432 Park Ave. 
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33. osztály. N. S. Pi t tsburgh, Pa. Csillay József 1023 East Street . 
34. osztály. Homenstead , Pa. Thomka Kálmán. 434 Elm Way. 
35. osztály. Chicago, 111. J . Fábián. 5622 So. Lincoln Street . 
36. osztály. Minneapolis, Minn. Ha jdú György. 720—6th Ave. 
37. osztály. Detroit , Mich. Paul Tóth 2361 Lincoln Ave Highland 

Park, Mich. 
38. osztály. Oakland, Cal. Sarkady István. 68 Carland Ave. 
39. osztály. Trenton, N. J . Burkus József . 339 Centro Street . 
40. osztály. Highland Springe, Va. Var ró Viktor Károly. 723 E Main 

S t ree t Richmond, Va. 
41. osztály. Delray, Mich. Józsa Mihály. 133 Post Ave. 
42. osztály. Alliance, 0 . Balogh György. 1011 E. Grand Street . 
43. osztály. Groveton, Pa. Kovács János . Box '103. 
44. osztály. Los Angelos, Cal. Frank Buth. 726 Pico Street . 
45. osztály. East Pi t t sburgh, Pa. J . Fr iedman 325. Beach Street . 
46. osztály. Columbus, O. Tóth Gyula. 377 Woodrow Ave. 
47. osztály. Bucyrus, B. Pogány István. 1023 Winger t Street . 
48. osztály. Youngstown, O. Papp László. 251 Super ior St ree t Box 

154 Shoreline, Youngstown, O. 
49. osztály. Verona, Mich. Okler Mihály. Box 24. 
50. osztály. Newark, N. Y. O. Pászty Béla. 283 Summer Street . 
51. osztály. Indianapolis. Ind. Ifj . Asztalos Károly. 21 N. West Street . 
52. osztály. So. Read. Ind. Hegedűs József . 1502 L. High Street . 
53. osztály. Easton, Pa. Búzás József . 1075 Buskill Drive. 
54. osztály. Bridgeport , Conn. S t rpka Vilmos. 66 Bryant Street . 
55. osztály. Passaic, N. J . U jvá ry . József . 204 Second Street . 
56. osztály. Mart insferry, O. Dull S. István. 523 N 5th Stréet . 
57. osztály. New Brunswick, N . J . Géresy Ferenc. 32 Alexander Street . 
58. osztály. Bellaire, O. Kovács Pál. 4685 Harrison Street . 
59. osztály. Shor t Creek W. Va. Orbán Mózes. Box 31. 
60. osztály. Yorkville, O. Für j József . Box 234. 
61. o.sztály. Cincinnati, O. Bércsák József . 1818 Race St ree t . 
62. osztály. Rankin, Pa. Charles Pocsik. 327—5th Street . 
63. osztály. New Brighton, Pa. Kovács József . Box 396. 
64. osztály. Akron, O. Szebényi György. 468 E Crosier Street . 
65. osztály. New Haven, Conn. Klein Albert . 170 Dover Street . 
66. osztály. So. River. N. J . Balogh Mihály. L. Box 199. 
67. osztály. Plainfield, N. J . Schaeffer J . G. 1859 S. Second Street . 
68. osztály. Flint. Mich. Bán Pál. Box 550 Station A. 
69. osztály. McKeespori, Pa. Nyegre István. 124—4th Ave. 
70. osztály. Lyndora, Pa. Lára Gáspás. Box 323. 
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71. osztály. Johns town, Pa. Gavura István. 314—Vs Broad Street . 
72. osztály. Cleveland, O. Csányi István. 2206 St. Clair Ave. 
73. osztály. Barton, O. Kertay Ferencz. Box 218. 
74. osztály. Hammond, Ind. Hudák András. 215 — 154th PL West 

Hammond, Ind. 
75. osztály. N. Tonawanda, N. Y. Vitális Géza. 113 Weatfield Street . 
76. osztály. Canton, 0 . Szekeres János . 1908 Taft Ave. 
77. osztály. So. Bethlehem, Pa. Kocsis György. 1178 E 4th Street . 
78. osztály. Painesville, 0 . Réz Sándor . Box 58 Crand River, O. 
79. osztály. Hazelwood, Pa. Bahony Alex. 5510 Helbert Alley. 
80. osztály. Toledo, 0 . Szakács Mátyás. 119 Whi temore St ree t 

Glenwood, Pa. 
81. osztály. Zeigler Ifi. Farkasinszky György. Call Box 138. 
82. osztály. Avella, Pa. Béres Alex. Box 372. 
83.- osztály. Wharton, N. J. Zaveczky János . 18 Davis Ave. Dover, N. J . 

Amerikai magyai segélyző-szövetség. 1921. év. 

Központi titkári h ivata l : Bridgeport , Conn., 1412 State St ree t . 

Csoportok : —- Ügykezelők : 

1. csoport . Bridgeport Conn. Szöllosy Mór. 323 Pine Street . 
2. „ Derby Conn. Szikora Imre. 72 New Haven Ave. 
3. „ So. Norwalk, Conn. Kecskés István. 39 Lowe Street . 
4. „ Pocahontas , Va. Timkó István. P. O. Box 107. 
5. „ Leisenring, Pa. Dienes János . 129 N. First St. Connels-

ville, Pa. 
6. „ Duquesne, Pa. Sápos Menyhért . 19 East Grant Ave. 
7. „ Newyork, N. Y. Kaszonyi Gyula. 147 Middletown 

Street Brooklyn, N. Y. 
8. „ Wilkes Barre, Pa. Juhász István. R. F. D. 1. 
9. „ Granerville, N. Y. Bódy György. 

10. ,, Johns town, Pa. Paluscsák János . 711 Virginia Ave. 
11. „ Trenton, N. J . Schek Lajos. 1637* Chestnut Ave. 
12. „ McKeesport, Pa. Szajber t Lajos. 
13. „ Torr ington, Conn. H. Béres István. 20 Lawton Street . 
14. „ Calumet —Trauger, Pa. Id. Suba Ferenc. Box 113 

United, Pa. 
15. „ Dillonvale, O. Mikula Imre. Box 765. 
16. „ Youngstown, O. Kolozsy József. 702 Steel Street . 
17. „ New Haven, Conn. Kacsmarik József . 243 Hamilton Str. 
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18. csoport . Whiting, Ind. Varga Ferencz. 416—121 Street . 
19. „ Star t le , O. Vaszily András . Box 103 Adena 0 . 
20. „ Homes tead , Pa. Pén tek Józse f , 440 Fifth Ave. 
21. „ Akron O. Gyurkovi ts István. 810 Rhodes Ave. 
22. „ Scranton, Pa. Vince János . 1015 Tripp Street . 
23. „ Per th Amboy, N. J. Mondok J ános . 358 Kirkl and Str . 
24. „ Cuddy, Pa. Érsek Gyula. Box 92. 
25. „ Bannock, 0 . Pu tnoky Lajos . Box 61. 
26. „ Braddock, Pa. Ackerman Albert . 320 Fifth Street 

Rankin, Pa. 
27. „ Whar ton , N. J . (N. J.). Riczkó András. Box 611. 
28. „ Eleanor , Pa. Molnár András. Box 14. 
29. „ Hollister, 0 . Székely János . Route 1 Box 95 Glouster, 0 . 
30. „ Har t for t , Conn. Lukács Ferencz . 1362 Broad Street . 
31. „ Shamokin, Pa. Pe t ro Tamás. Middletown, Pa és Abary 

József . Zebre, Pa. 
32. „ Wall ingford, Conn. Náczi József . 59 Spring Street . 
33. „ Uniotown, Pa. Elek János . Box 573. 
34. „ Congo, O. Dudás Péter . R. F. D. No. 1. Corning, 0 . 
35. „ Yomkers , N. Y. Urbán György. 210 Riverdale Ave. 
36. „ Algoma, W. Va. Cseh Péter . P. 0 . Box 31. May- • 

beury. W. Va. 
37. „ Barton, 0 . Mikula Ferencz. Box 269. 
38. „ Bening, Pa. Csurilla János . Box 28 Wick Haven. Pa. 
39. „ So. Chicago, 111. Vajko Is tván. 8436 Green Bay Ave 
40. „ E. Kingston, N. Y. Szabados Lajos . R. F. I. 4. Box 92 
41. „ St. Paul,. Minn. Pet ro János . 1091 Ryde Street . 
42. „ Carteret , N. J . Kovács Lajos . Box 98. 
43. „ Westville, 111. Matkocsik András . R. R. I. 
44. „ Ashtabula-Sveden, O. Kovács Ferencz. 86 B. Pacifice 

S t ree t Ashtabula, 0 . 
45. „ Van Meter, Pa. Kita András. Box 157 Manifold, Pa. 
46. , Roseton, N. Y. Petróci József. Box 44. 
47. „ Granite City, 111. Máthás József . Gen. Del. 
48. „ Farrel , Pa. Zimmerman Antal. 1124 Frui t Ave. 
49. „ Chicago, 111. Homoly Béla. 3202 So. 53 Court Cicero, 111. 
50. v New Brunswick, N. I. Csete Gergely. 189 Albany Street . 
51. „ Freeland, Pa. Bodor János . 406 Cedar Street . 
52. „ Bayonne, N. J . Bilics József . 17a East 31st Street . 
53. „ Lorain, 0 . Vaszily János . 1684 E 31 Street . 
54. „ Puri tan, Pa. Fövényesy Sándor. R. F. D. 136 Por tage , Pa. 
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55. csoport . So. Bethlehem, Pa. Reitmár Sándor . 638 East 4th Street . 
56. „ Ashtabula-Harber , 0 . Illés János . 38 Martin Street . 
57. „ So. River, N. J . Bagaméry Sándor . Box 316. 
58. „ Newyork, N. Y. Noviczky Ágoston. 290 Suydam 

Stree t Brooklyn, N. Y. 
59. „ Sharon, Pa. Mészáros Gábor . 499 New Castle Street . 
60. „ Cleveland, 0 . Balázsy Dezső. 2920 East 11th Street . 
61. „ Conneaut , 0 . Géczy János . 1015 Broad St ree t . 
62. „ Lorain, 0 . Bihary Mihály. 1017 First St ree t . 
63. „ Woodbr idge , N. J . Nagy András. Box 273. 
64. „ Philadelphia, Pa. Szabó Dénes. 
65. „ Passaic , N. J . Kurtz Lajos . 18 Eas t Russel S t ree t 

Clifton, N. J . 
66. „ Bens Creek, Pa. Jendr ik József . Box 64 Wintondale, Pa. 
67. » Windber, Pa. Turóczy Is tván. 105 Hillside Ave. 
68. „ Jobs, 0 . Belffy András. Box 385 Murray, 0 . 
69. „ Thropp, Pa. Kóbor Miklós. 543 Charles S t ree t . 
70. „ Latrobe, Pa. Csörgő István. R. F. D. Box 174/B. 
71. „ South Bend, Ind. Tokai Imre. 1522 So. Kendall Street . 
72. „ Huron, 0 . Molnár Bálint. Box 112. 
73. „ Brownsvil le, Pa. Herman Imre. Box 345 So. Browns-

ville, Pa. 
74. „ Boston, Mass. Dutka László. 32 Belmont Street So-

mervnlle, Mass. 
75. „ Fairpor t , 0 . Szerdy István. Box 217 Fai rpor t Harbor, 0 . 
76. „ Philipsburg, N . J . Major M. József. 801 So. Main Street . 
77. „ Auburn, 111. Urbánszky János . Box 133. 
78. „ Hutchison, W. Va. Tóth Pál. Box 13 Shinnston, W. Va. 
79. „ Irvin, Pa. Nemes János . R. F. D. No. 102 Turtle Creek, Pa. 
80. „ Port land Point, N. Y. Farkas István. R. F. D. No. 1 

Perr isburg, 0 . 
81. „ Schenectady, N. Y. Waj tó István. 116 First Ave. 
82. „ Whitsett, Pa. Verba András. Box 66. 
83. „ Danbury, Conn. Balázs András. 477 Main Street . 
84. „ East Chicago, Ind. Pe tő Gyula. 5020 Kennedy Ave East 

Chicago, Ind. 
85. „ Kreisherville, N. Y. Szabó János . 808 E 151 Street 

E. Chicago, Ind. 
86. „ Leechburg, Pa. Sczavniczky István. Box 827. 
87. „ Rankin, Pa. Jászay Sándor. 341 Fifth Street . 
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88. csoport . Kempton, W. Va. Stefán József . Box 85 Tunnelton, 
W. Va. 

89. „ Maynard, O. Sulay József . R. F. D. 4. Box 95 Clairs-
ville. O. 

90. „ Newark, N. J . Hüller Antal. 123 Montgomery Street . 
91. „ Barnesboro , Pa. Domonkos András. Box 628. 
92. „ Chrome, N. J. Welicsko György. Box 174. 
93. „ Swee twate r , Wye. Koós Lajos . Box 235 Relyance Wye. 
94. „ Peekskill, N. Y. Lemák Ferencz. 654 N. Division Street . 
95. „ Indianapolis, Ind. Komenda János . 901 Concord St ree t . 
96. „ McAdoo, Pa. Szalay Jenő . Box 560 Mc Adoo, Pa és 

Fred Bones Box 43 Sheppton, Pa. 
97. „ Flint, Mich. Takács Vendel. 3010 St. John Street . 
98. „ Adelaide, Pa. Kőrösy Pál. Box 102. 
99. „ Willock, Pa. Nagy István Box 104. 

100. „ Omaha, Nebr. Kiss Ferenczné. 1319 So. 3rd St ree t . 
101. „ Poughkeeps ie , N. Y. Juhász István. 12 N. Per ry Street . 
102. „ Cassandra, Pa. Gyurica Miklós. Box 201. 
103. „ Dayton, O. Liebhar t András. 518 Wes t Dakota St ree t . 
104. „ Lackawanna, N. Y. Fazekas Béla. 412 Second Street . 
105. „ Clarksburg, W. Va, Enyingi Jenő . R. F. D. 3. Box 14. 
106. „ Martius Creek, Pa. Takács Vincze. Box 98. 
107. „ West Pullmann, 111. Ifj . Tóth János . 12017 Lowe Ave. 
108. „ Allegheny, Pa. Keresztesi András 827 Lowitt Way N. 

S. Pi t t sburgh, Pa. 
109. „ Phoenixville, Pa. Szőllősy Mihály 110 Bridge S t ree t . 
110. „ Canonsburg, Pa. Duscsay József . Box 294. 
111. „ Chrome, N. J . Kiss Sándor . Box 264. 
112. „ Donora, Pa. Csatlós János . 444 Seconde Street . 
113. „ Barber ton, O. Nyikos János . 511 Hopogan Street . 
114. „ Martins Ferry , O. Kerekes Izrael. 710 Clark Street . 
115. „ Springfield, 111. Batta István. 2650 So. 9th Street . 
116. „ Tonnawanda, N. Y. Tóth Menyhért . 44 Douglas St ree t . 
117. „ Lyndora, Pa. Lesko Lajos . Box 411. 
118. „ Monessen, Pa. Visnyánszky János . 671 9th St ree t . 
119. „ Winnipeg, Man. Canada. Anthony Sándor . 508 Polsom 

Ave. 
120. „ Keiser, Pa. Marosy György. Box 12. 
121. „ Cleveland, 0 . Borcsik György. 3251 W. 10th Street . 
122. „ Detroit , Mich. Marth Márton. 121 Cary St ree t . 
123. B Wilkes Barre, Pa. Sicherman Sámuel. 55 N. Main Street . v 
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124. csoport . Mount Carmel, Pa. Megyesy József . 133 N. Chestnut 
Street . 

125. „ Smithfield, Pa. Filemon Mátyás. R. F. D. No. 5. Box 
81 Uniontown, Pa. 

126. „ Sydney, N. S. Canada. Holies István. 102 Henry Street . 
127. „ Erie, Pa. Zsigmond István. 954 W. 3rd Street . 
128. „ Oxford Furnace , N. J . Asztalos Bertalan. Box 322. 
129. „ Cleveland, 0 . lbos István, 1924 West 44 Street . 
130. „ Joliét, 111. Reshán István. 220 Meeker Ave. 
131. „ Minersville, Pa. Kiss János . 508 Delaware Ave. 
132. „ Iselin, Pa. Ifj . Gordos László. Box 115. 
133. „ Black Lick, Pa. Fészky József . Box 61. 
134. „ Pueblo. Col. Zajác József . 1509. Cedar Street . 
135. „ E. St. Louis, 111. Nyikos Dezső 2121 E. Broadway. 
136. „ St. Louis, Mc. F e j a Andor , 2528 N 22 Street . 
137. „ Snow-Shoe, Pa. Polczer Antal. Box 62 Clarence, Pa. 
138. „ Elyria, 0 . Tóth Lajos . 138 Woodfo rd Ave. 
139. „ Newyork. N. Y. Urbán István. 1569 First Ave. 
140. „ Wyano, Pa. Dómján "Imre. Box 32 Yukon, Pa és Hor-

váth Ferencz Box 296 Yukon, Pa. 
141. „ Newyork, N. Y. Suszt István! 530 East 18 Street . 
142. „ Bessemar, Mich. Icsó János . Box 788. 
143. „ Toledo, O. Simon P. Gyula. 203 Whi t temora Street . 
144. ,, Warnock, O. Csicsery Mihály. Box 96 Belmont, 0 . 
145. „ Coshocton, 0 . Tisonyai János . Box 243. 
146. „ Chicago, 111. Kovács János . 9150 Dauphin Ave. 
147. „ Expedit, Pa. Majancsik János . Box 258. 
148. „ Alverda, Pa. Balogh Ferencz . Box 47 és Füleky Ferencz 

R. F. D. 4. Indiana, Pa. 
149. „' Rossiter, Pa. Csőry Miklós. Box 183. 
150. „ Pot ts town, Pa. Mészáros István. Box 75 Stowe, Pa. 
151. „ Stamford, Conn. Bariczki András. 12 Ludlow Street . 
152. „ Muttel Udel, Pa. Szűcs János . R. F. D. 7 Box 79 

Creensburg, Pa. 
153. „ Newark, O. Beke András. 546 Seraco Ave. 
154. „ Wehrun , Pa. Gerő Gyula. Box 48. 
155. „ Terre Haute , Ind. Ferenczy István. 2121 W 20th Street . 
156. „ Decatur , 111. Wirchak János . 2001 N. W o o r f o r d Street . 
157. „ Wheeling, W. -Va. Weisz Mihály. R. F. D. 2 Box 351. 
158. „ Steubenville, O. Klitus János . Box 275. 
159. „ Brooklyn, N. Y. Mandula Sándor . 658 Herkimer Street . 
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160. csoport . Niles, 0 . Pirigyi János . 427 Walnut Street . 
161. „ Lansing, 0 . Mák Lajos . Box 23 Blaine, O. 
162. „ Fo rbes Road, Pa. Sutka Mihály. Box 54. 
163. „ Daisytown, Pa. Kocsis Miklós. Box 174. 
164. „ Hudson, N. Y. Kardos Imre, 230 War ren Street . 
165. ,, Mollenauer, Pa. Pe t ru ska Sándor . Box 43. 
166. „ Pricedala, Pa. Ráboci István. Box 91. 
167. „ Palmerton, Pa. Lackner István. 338 Lehigh Ave. 
168. „ Alliance, 0 . Ürmösy Sándor . 1128 Fores t Ave. 
169. „ Torna Creek, Va. Farkas Ödön. Box 24. 
170. „ Canton, 0 . Berec Sándor . 2529 E 14th Street . 
171. „ Clymer, Pa. Lezsák János . Box 24. 
172. „ Milford, N. Y. Pász tor Gusztáv. 405 Preaknesa Ave 

Paterson , N. J . 
173. „ Providence, R. I. Balogh Pál. 8 Clinton Ave. 
174. „ Berwick, Pa. Tóth Miklós. Box 262. 
175. „ Pr imero , Colo. Válint László. Box 370. 
176. „ Gray, Ind. Novotny János . 700 Wes t 19th Ave. 
177. „ Flewington, N. J . Csehi Mihály. 9 Corcoran Street . 
178. „ Beaver Fulla, Pa. Popik András . 2028 8th Ave. 
179. „ Racine, Wise. Godor János . R. R. 12 Box 75 Cale-

donia, Wise. 
180. „ Rhone, Pa. Lisznyay Dániel. 125 Pine St ree t Nanticoke Pa. 
181. „ Lethbridge, Alta, Can. Szabó Ferenc. 1004 W 8th Street . 
182. „ Coatsville, Pa. Pe t ruska Mihály. 211 W Main Street . 
183. „ Oakland, Cal. Torma Endre . 3318 Arkanas St ree t . 
184. „ Jessup, Pa. Béres Mihály. Box 297. 
185. „ Lebanon, Pa. Györgyák Ferencz. 1345 South Alley. 
186. „ Ferr is , Pa. Győry János . Box 27 Queen Junet ion, Pa. 
187. „ Chicago, 111. Turi József . 4217 W. Kenzie Street . 
188. „ Welland, Ont. Can. Kalmár József . Box 239. 
189. „ Burdine, Pa. Badó Sándor. Box 53 Federal , Pa. 
190. „ Milwauke, Wise. Nyisztor István. 951 Cotton PI. 
191. „ Harvey, 111. Csupák Antal. 15342 Myrtle Ave. 
192. „ Windber , Pa. Kankula Mihály. Box 295. 
193. „ Buffalo, N. Y. Borbély István. 316 Austin Str . 
194. „ Coalgate, Okla. Tóth János . Box 103 Hehigh, Okla. 
195. „ Waukeegan , 111. Répás Lorincz. Box 331 North Chi-

cago, 111. 
196. „ Modoc, 0 . Müller Ferencz. R. F. D. 2. Box 45 Mill-

field, 0 . 
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197. csoport . Djoydell, Pa. Dendely József . Box 113. 
198. „ Los Angelos, Cal. Békey József . 2831 So. Main St ree t . 

Vegyes egyletek. — 1921. év. 

Első clevelandi 1848-as magyar be tegsegélyző egylet. E l n ö k : Biró 
Károly. 2788 E 122 St ree t Cleveland 0 . Alelnök: Zsednay Pál. 
J egyző : Papp Péter . 10210 Lamont ier Ave. Pénz t á rnok : Deme-
te r Bertalan. T i tkár : Feke te Károly. 

Clevelandi magyar ifj. egylet és női osztálya. T i tkár : Komjáthy 
József. 2802 E 79 Street . Jegyző : Kispál Sándor. 8212 Holton Ave. 

Clevelandi magyar ref. ifj. be tegsegélyző egylet. J e g y z ő : Tamás 
János. 2945 E 81 Street . 

Daytoni Washington György magyar betegsegélyző egylet. Ti tkár : 
Kompis Márton. 538 N. Summit S t ree t Dayton, O. 

Daytoni Washingtoni György I. fiókja, Richmond, Ind. T i tkár : Kuri-
tár Mihály. 540 N. 19 Street . 

Nort Daytoni I. Szent István király róm. és gör. kath. férfi- és női 
betegsegélyző és temetkezési egylet. J e g y z ő : Mihalku Györgj^. 
728 Earl Ave Dayton, O. 

Fairport i I. Szent István király róm. és gör. kath. betegs. egylet. 
Titkár : Fazekas József. Box 75 Fairpor t Harbor, O. 

Fairporti Szűz Mária róm. és gör . kath. női betegsegélyző egylet. 
T i tkár : Simkó Istvánné. Box. 316 Fairpor t Harbor , 0 . 

Nilesi 0 . első magyar betegsegélyző egylet. T i tká r : Hajdú János. 
611 Green Street Niles, O. 

Newarki első magy. Szent István férfi- és női betegsegélyző és 
temetkező és társalgó egylet. Ti tkár : Répási József. 177 Jef -
ferson Street Newark, O. Főelnök : B. Tóth József . 403 Wehr le 
Ave Newark, O. 

Newarki első magy. Szent István férfi- és női betegsegélyző és 
temetkező és társalgó egylet I. fiókja Coahocton, 0 . T i tkár : 
Ifj. Sütő Gábor Box 72. 

Newarki első magyar Szent István férfi- és női betegsegélyző és 
temetkező és társalgó egylet II. fiókja New Comerstown, O. 
Ti tkárok: Filáj KárolyB. 690. Juhász Miklós. 1317 Punom Ave. 

Newarki első magyar Szent István férfi- és női betegsegélyző és 
temetkező és társalgó egylet III. fiókja Zanesville, 0 . Titkár : 
Juhász Miklós. 1317 Punom Ave. 

Newarki első magyar Szent István férfi- és női betegsegélyző és 
temetkező és társalgó egylet IV. fiókja Sharpville; Pa. Titkár : 
Sándor János. Box 650. 

3 



258 Szász József . 

Newarki első magyar Szent István férfi- és női betegsegélyző és 
temetkező és társalgó egylet V. fiókja Akron, 0 . Ti tkár : Gya-
log József, 13 Steese Street . 

Newarki első magyar Szent István férfi- és női be tegsegélyző és 
temetkező és társa lgó egylet VI. fiókja Kenmore, 0 . Titkár-' 
Schonleben, D. Box 350. 

Toledoi Kálvin J á n o s ref. és lu theránus betegsegélyző egylet. 
J e g y z ő : Perczel Imre. 2415 Valentine Str. 

Toledoi I. Szt. Mihály magyar gör . kath. betegs . és halot tel takari tó 
egylet. T i tká r : Mester János . 415 Ann St ree t E. Toledo, O. 

Toledoi magyar ifj. egylet. J e g y z ő : Andó János . 2135 Bakewell 
Str. Toledo, 0 . 

Pueb lo i első magyar tá rsas női és férfi betegs. egylet. Ügykezelő: 
Juszkó András. 1256 Pin Street Pueblo, Colo. 

Első So. chicagói Szent István király magyar róm. és gör. kath. 
férfi- és női betegsegélyző egylet. J egyző : Vajkó István. 
8555 Buffalo Ave So. Chicago, 111. 

Chicago—burnside-i első magyar férfi- és női munkás betegs. egylet. 
T i tká r : Hornok Mihály. 9215 Drexel Ave Chicago, 111. 

Chicago—burnside-i és környéki Szűz Mária magyarok nagyasszonya 
róm. és gör . kath. férfi- és női betegsegélyző egylet. Jegyző : 
Pásztor András. 11825 Peoria Str. Chicago, 111. 

Chicago és környéke első magyar társalgó és betegs. egylet. Titkár : 
Rákos Sándor . 843 N. Hoyne Ave Chicago, 111. 

Chicago és környéke magyar segélyző egyietek Szövetkezete 
Amerikában. Titkár : Kirner Elek. 9234 Chauncey Ave. 

Chicagói magyar ref. férfi- és női betegsegélyző egylet. Titkár : 
Akai István. 9357 Lyons Ave Chicago, 111. 

Auburn és környéke gróf Lónyay Elemér első magy. ker. bányász 
és betegs. egylet. T i tká r : Kravjánszky István. Box 94 Auburn, 111. 

Auburn és környéke gróf Lónyay Elemér első magy. ker. bányász 
és betegs . egylet I. fiókja Divernon, 111. Ti tkár: Horváth Viktor. 
L. Box 28. 

Auburn és környéke gróf Lónyay Elemér első magy. ker. bányász 
és betegs . egylet III. fiókja Harr isburg, 111. és környéke. T i tkár : 
Várady József. Box 46 Harr isburg, 111. 

Joliet-i Szűz Mária védnöksége alatt álló első magy. róm. és gör. 
kath. férfi és' női be tegs . egylet. T i tkár : Szilágyi István. 406. 
Ward Ave Joliét, 111. 

Wes t Pullman első magyar munkás betegs . és temetkezési egylet 
T i tkár : Turner József. 11915 Normal Ave Chicago, 111. 
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West Pullman első magyar munkás betegs. és temetkezési egylet 
I. fiókja Aurora, 111. Titkár : Hatos Domokos. 498 Front Street . 

West Pullman első magyar munkás betegs. és temetkezési egylet 
II. fiókja E. Chicago, Ind. Titkár : Kiss Gyula. 3727 Cedar Street 
Indiana Harbor, Ind. 

Indianapolis és környéke első magyar Árpád betegs. és halottelta-
karító egylet. Titkár . Kocsik Gyula. 3032 W 10th St ree t India-
napolis, Ind. 

So. Bead.-i első gróf Széchényi István be tegsegélyző egylet és 
szövetség. Ti tkárok: Németh Lajos. 322 N. Johnson Street és 
Horváth István. 1617 So. Kendall S t ree t . 

Whitingi első megyar betegsegélyző és tes tvér egylet. Titkár : P rahos 
Fred. 405 Steiber S t ree t Whiting, Ind. 

Muskegon Heights első magyar férfi és női munkás betegs. és halott -
eltakarító egylet. Jegyző : Köteles Ferencz. Box 52 Muskegon 
Heights, Mich. 

Red Jacket- i első magyar betegsegélyző egylet. T i tká r : 'Rakaczy 
István. Box 114 Kearsarge, Mich. 

St. Pauli Baross Gábor tá rsas és segélyző egylet . Titkár : Brucker 
Sándor. 139 Indiana Ave St. Paul. Minn. 

New Brunswicki első magyar Szt. Imre herceg férfi és női be tegs . 
és temetk. egylet. Díszelnök: Szőlősi Lőrincz, e lnök: Fazekas 
Károly, a le lnök: Orbán József , e l lenőr : Rácz Imre, pénz tá rnok : 
Kiiplen János, jegyző és t i t ká r : Farkas Géza. Box 511 New-
Brunswick, N. J. 

New Brunswicki első magy. Szt. Imre herczeg férf i és női betegs . 
és temetk. egylet női osztálya. T i tká r : Kiss Mátyásné. 148 
Hamilton Street New Brunswick, N. J . 

I. fiókosztály Paulsboro, N. J . T i tká r : Edl András. Box 249. 
III. fiiókosztály Steubenville, 0 . T i tkár : Häuser Fülöp. Box 73. 
IV. fiókosztály Rahway, N. J . T i tká r : Csontos Kálmán. 19 Lavrence 

Street . 
V. fiókosztály Sharon, Pa. Ti tkár : Fónagy János. Box 525. 
VII. fiókosztály Weirton, W. Va. Ti tkár: Molnár János. Box 405. 
VIII. fiókosztály Youngstown, 0 . Ti tkár: Szilágyi János 1206 St. 

Clair St. 
Phillipsburg Alphai II. Rákóczi Ferencz első magyar betegs . és 

temetk. egylet . J e g y z ő : Dobos András. 801 So. Main Street . 
Phillipsburg Alphai II. Rákóczi Ferencz első magyar be tegs és 

temetk. egylet női osztály. Ügyveze tő : Dobos András. 825 So. 
Main Street . 

8* 
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L fiók Milwaukee, Wise. Titkár : Joó János . 238 Ellen Street . 
Trentoni első Szt. István király róm. és gör. kath. templomi betegs. 

és temetk. egylet. T i tká r : Pék Gyula. 824 So. Clinton Ave 
Trenton, N. J. 

I. Rens Creek-i magyar bányász1 betegs . férfi és női egylet. T i tká r : 
Béres István. Box 244 Cassandra, Pa. 

II. fiók Vehrum, Pa. Ti tkár : Tóth József. 
IX. fiók Ralpton, Pa. T i tkár : Ráki Zsigmond. Box 261. 
Barnesboro- i gazda. T i tkár : Kovács János . Box 369. 
Munson-i gazda. T i tkár : Sprocha József . Box 1 Munson, Pa. 
Calumet Trauger Pa. és környéke első magyar betegsegélyző egylet. 

T i tká r : Id. Suba Ferencz. Box 113 United, Pa. 
Első Gallitzini (Pa.) Szt. István király róm. és gör . kath. betegs . 

egylet. T i tká r : Emery Gergely. 162 Fores Street Gallitzin, Pa. 
I. fiók, Scalp Level, Pa. T i tkár : Voj tkó József . 40 Main 1201. 
Johns towni és környéki magyar kath. betegs . és temetkezési Szt. 

László egylet. Főe lnök : Kondás György. 604 Chestnut Street , 
a le lnök: Petercsák András. 518 Chestnut Street , főpénztáros : 
Sviatkó András. 515 Chestnut Street , t i tká r : Karaffa András. 
320 Second Ave. 

Anyaegylet Johns town, Pa. T i tká r : Wolf Bálint 364 Va Edith Ave. 
I. fiók Beaversdale, Pa. Lloydell, Pa. T i tkár : Konczos Pál. Box 271 

Beaversdale, Pa. 
II. fiók Scalp, Level, Pa. T i tkár : Papp Miklós. 40 Mine. 
III. fiók Hoovers ville, Pa. T i tkár : Bosnyák István. Box 194. 
IV. fiiók Puri tan, Pa. Titkár : Pál Miklós. 127 Caldwell, Ave Portage, Pa. 
VII. fiók Expedit, Pa. T i tká r : Vizi József . Box 271. 
McKeesporti (Pa.) magyar ref. betegs. egylet. Ti tkár: Nagy Ambrus. 

Box 56 McKeesport, Pa. 
I. fiókosztály Springdale, Pa. T i tkár : Illés Sándor. Box 213. 
II. fiókosztály Zelienople, Pa. T i tkár : Horváth Lajos. Box 49. 
III. fiókosztály Monaca, Pa. T i tkár : Jobb Dénes. Box 497. 
Pot t s town- i (Pa.) Szent Őrangyal első magyar férfi betegsegélyző 

és temetkezési egylet. Titkár : Ifj. Várady Andor. Box 88 Stowe, Pa. 
Scrantoni Szt. József róm. és gör. kath. betegs. egylet. T i tkár : 

Porenpovics Miklós. 663 Bondy Street Scranton, Pa. 
Windber Pa és vidéke ref. férfi és női betegs . és egyházi egylet. 

Anyaegylet , Windber , Pa. Ti tkár : Rev. B. Kerekes. 404 Somer-
set Ave. 

II. osztály Seanor, Pa. Ti tkár : Baojsza Jenő. Box 276. 
X. osztály Cardiff, Pa. T i tkár : Hotyek János. Box 41 Nettleton, Pa. 
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XII. osztály Palmerton, Pa. T i tkár : Winkler Mihály. Box 181. 
XIV. osztály Uledi, Pa. T i tká r : Tóth Ferencz. Box 165. 
Első magyar Szt. István férfi és női betegs. temetk. és társa lgó 

egylet, 4. sz. fiókja, Sharpsville, Pa. T i tkár : Bartók József. 
Windberi első róm. kath. Szűz Mária betegsegélyző egylet. T i tkár : 

Wirosztek János . 140 { Paint S t ree t Scalp Level, Pa. 
Első fiókosztály Seanor , Pa. T i tkár : Görbe Gábor. 
II. fiókosztály, Eureka, Pa. T i tkár : F. Tóth János . 
Snow Shoei Szent István magyar munkás betegs. egylet alapító 

osztály. T i tkár : Dudits Sándor . Box 87 Clerance, Pa. 
I. osztály. Gallitzin, Pa. T i tkár : Lukács János. I l l Fores t Street . 
II. osztály. Windber, Pa. T i tká r : Béres István. 523 R. R. Streèt . 
III. fiókosztály. McKeesport, Pa. T i tkár : Mandrák Ferencz. 401—3 

Je rome Street . 
IV. fióko'sztály. Berwick, Pa. T i tká r : Lucza László. Box 169. 
VI. osztály. Springdale, Pa. T i tkár : Gibarti Pál. Box 270. 
VIII. osztály. Betsena, Mills. Pa. T i tkár : Ifj . Varga János . BoX 212 

Madera Pa. 
IX. osztály. Wehrum, Pa. T i tkár : Fülöp Ferencz. Box 159. 
Snow Shoe-i Szent István magyar munkás betegs . egylet XI. osztály. 

Vintondale, Pa. T i tká r : Molnár János . Box 104. 
XII. osztály. Muddi, 111. T i tká r : Várady József . Box 46. 
13. osztály. Republice, Pa. T i tkár : Tóbiás András. Box 486. 
Allegheny és környéke (Pa) magyar önképző és betegs . egylet. 

T i tkár : Nemes Pál. 713 Moravian Street N. S. Pi t tsburg, Pa. 
Benwood-i (W. Va.) sz. m. m. p. róm. és gör. kath. első magyar 

betegs. anyaegylet. Titkár : Pongrácz Gábor. R. F. D. 2 Box 
338 Wheling, W. Va. 

1. fiók. Lord, Md. T i tká r : Csesznie József . Box 10. 
3. fiók. Robiville, O. Ti tkár : Szabó Antal. Box 46. 
4. fiók. E. Joungs town, 0 . Ti tkár: Fehér János . Box 482. 
5. fiók. Granite City, 111. Ti tkár : Petrik István. Box 404. 
6. fiók. Tiltonsvilie, 0 . T i tká r : Ács József. R. F. D. Box 33 Rayland, O. 
Szent László róm. kath. magyar egyház New-Brunswick, N. J . 

T i tkár : Ft. Szeneczey N. János plébános. 215 Somer Str. 
Szent József gör . kath. magyar egyház. Ti tkár : Ft. Lukách C. János 

leik. 30 High Street . 
Magyar ref. egyház New-Brunswick, N. J. T i tkár : Nt. dr. Ham-

borszky N. Pál lelkész. Soerset & Division Street . 
Magyar ág. hitv. ev. egyház New-Brunswick, N. J. T i tkár : Szabó 

Sándor lelkész. 28 Harvey Street . 
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Reform, egyház, So. River, N. J. T i tká r : Szabó László lelkész. 
120 Thomas St ree t . 

Verhovay segélyegylet New-Brunswicki, 52. osztálya. Titkár : Ma-
gyari Gyula. 52 Plum Street . 

New-Brunswicki magyar ref. férfi énekkar . T i tkár : Riczkó István. 
New-Brunswicki magyar ref. egyház férfi- és női betegs. egylete. 

T i tkár : Tarczai György. 314 Seamon Street . 
New-Brunswicki Szt. László király róm. és gör . kath. férfi- és női 

betegs. egylet. Titkár : Molnár Imre. 
New-Brunswicki Szt. Imre herceg férfi- és női betegs, egylet I. női 

osztálya. T i tká r : Kiss Mátyásné. 125 French Street . 

A Verhovay-segélyegylet kalauza. Hazleton, Pa. 

Központi titkári h ivata l : 808—810 Markié Bldg. Hazleton, Pa. 

Központi tisztviselők : 

Főelnök : Darago József . I l l East South Street . 
Alelnök: Ifj . Fe jes András. 646 East 93 Street Chicago, 111. 
Ügyvezető t i t ká r : Stephán Gábor. 808—810 Markié Bldg. Hazieton, Pa. 
P é n z t á r n o k : Bruger Géza. 812 Markié Bldg. Hazleton, Pa. 
Ügyvezető e l lenőr : Kartőry Imre. 811 Markié Bldg. Hazleton, Pa. 
Számvizsgáló b izo t t ság : Kovács Mihály. R. F. D. No. 35. Box 109. 

Middleport, N. J . Kirner Mihály. 996 E. 3rd. St reet Bethlehem. 
Pa. Gyurkovics József . Alpha, N. J . 

F ő o r v o s : Dr. E. F. Hanlon. 158 N. Wioming, St reet Hazleton, Pa. 
Hivataloslap szerk : Garay Gerő. 812. Markié Bldg. Hazleton, Pa. 
Jog tanácsos : John R. Sharpless . Hazleton, Pa. 

Titkárok : 

Alapi tóegylet : Hazleton, Pa. Müller Ferencz. 809. Markié Bldg. 
1. fiók. Freeland, Pa. Csas. B. Pollaneczky. 132 S. Centre Street . 
2. fiók. Mt. Carmel, Pa. Németh Sándor. Box 392 Culpmont, Pa. 
3. fiók. Sheppton, Pa. Mártz János . Box 12 Oneida, Pa. 
4. fiók. Weston, Pa. Melczinger Mihály. Box 58. 
5. fiók. Maynard, O. Zrencsik József. Box 119. 
6. fiók. Prizedale, Pa. Iván Sándor . Box 642. 
7. fiók. Johns town, Pa. Kovács György. 302. Spring Street . 
8. fiók. Franklin Furnace, N. J . David Mihály. Box 401 Frank-

lin N. J . 
9. fiók. Barton, 0 . Ifj. Horváth Sándor . Box 124. 

10. fiók. McAdoo, Pa. Bartha József. P. 0 . I * 
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11. fiók. Etna, Pa. Gyimothy Gyula. 72. Loscust Street . 
12. fiók. Trenton. N. J. Borsos György, 56c J e r sey Street . 
13. fiók. Cleveland, 0 . Szalay József. 2715 E 93 Street . 
14. fiók. Johns town, Pa. Spr inger Sámuel. 116 McConnsugh Street . 
15. fiók. Star Junction, Pa. Mató Dániel. Box 304. 
16. fiók. Lorrain, 0 . Kovács József . 1693 East 30th Street . 
17. fiók. Stonega, Va. Bozó József . 186 Box. 
18. fiók. Oxford, N. J. Gerő Miklós. Box 179. 
19. fiók. Fairport , Harbor , O. Guray János . Box 423. 
20. fiók. Whiting, ind, Volcskó András. 429 John Street . 
21. fiók. Pocahontas , Va. Timkó István. Box 426. 
22. fiók. Dante, Va. Part i József . Box Part i József . Box 187. 
23. fiók. Clean, Jean, W. Va. Sipos István. Box 108 Clean, Jean 

W. Va. 
24. fiók. Sharon, Pa. Kuti Tamás. 709 Beldwin Ave. 
25. fiók. Toledo, O. Csizi László. 515. Plaine Ave. 
26. fiók. Tiltonsville, O. Takács József . Box 205. 
27. fiók. Berwick, Pa. Cser József . Station B. Box 223. 
28. fiók. Elizabeth, Pa. B. Tóth István. Box 447. 
29. fiók. Barnesboro, Pa. Sije András. Box 191. 
30. fiók. Gary W. Va. Kovács Gyula. Box 204. 
31. fiók. Windber , Pa. Kiss Péter . 386 R. R. Street . 
32. fiók. Pi t tsburg, Pa, Vezendi Imre. Kitnerglen Street . 
33. fiók. Detroit, Mich. Balogh József . 54 J e r o m e Street . 
34. fiók. Chicago 111. Balogh József . 724 E 92 St ree t . 
35. fiók. Newyork, N. J. Nagy Jenő . 150 W 66 Street . 
36. fiók. Beaver Falle, Pa. Prekop István. 1202 — 4th Ave. 
37. fiók. Martins, Fer ry 0 . Jakab Gyula. 524 So. 5 Street . 
38. fiók. Murray City, 0 . Tóth Károly. Box 378. 
39. fiók. Throop. Pa. Németh Lajos. 514 Clark Street . 
40. fiók. Brownsville, Pa. Bökönyi Miklós. 92 Matle Street . 
41. fiók. Cleveland, 0 . Horváth Károly. 3559 West 63 Rd. Street . 
42. fiók. Benwood, W. Va. Pet rás János . R. F. D. No. 2 Box 358 

Wheelinh, W. Va. 
43. fiók. Hollister, 0 . Pápay Sándor. Box 14. 
44. fiók. Wilmington, Del. Kramiik Sebestyén. 1722 Hancock Street-
45. fiók. Aurora, 111. Fodor József. 454 Front Street . 
46. fiók. Luke Md. Péntek János . Box 27. 
47. fiók. New Brunswick, N. J . Magyary Gyula. 53 Plum Street . 
48. fiók. Bradley, O. Magyar József . Box 34 Bradley, O. 
49. fiók. Ramsey. O. Erdős Antal. Box 45. 
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50. fiók. Hammond, Ind. Borbély Lajos. 523 Fields Ave. 
51. fiók. Winburne , Pa. Kelemen György. Box 366. • 
52. fiók. Clarksburg, W. Va. Tor j ák György. Box 497. 
53. fiók. Holden, W. Va. Szita György. Box 47. 
54. fiók. Scalp Levai, Pa. Istenes János . P. 0 . Branch, No. 1. 
55. fiók. Shicksiny, Pa. Sulok Flórián. 111 Y Canal Street . 
56. fiók. Vintondale, Pa. Pliska József . Box 162 Vintondale, Pa. 
57. fiók. Ambridge, Pa. Lovas János . Box 306. 
58. fiók. Barber ton, 0 . Kacsur József . 172 Rosa St reet . 
59. fiók. Canton, O. Tóth Antal. P. O. Sta. 1. 
60. fiók. New Castle, Pa. Mózes Dénes. Box 218. 
61. fiók. Erie, Pa. Pász tory Pál. 2325 Wagne r Ave. 
62. fiók. Bridgeport , Conn. Takács István. 203 Hancock Ave. 
63. fiók. Indianapolis, Ind. Molnár András. 759 Cuncord Street . 
64. fiók. Newark, N. J . Hada József . 254 So. 18 Street . 
65. fiók. Duquesne, Pa. Angyal László. 410 Beach Alley. 
66. fiók. Adena, 0 . Bar tók Dániel. Box 162. 
67. fiók. Philadelphia, Pa. Szabó András. 1420 North Per th Street . 
68. fiók. Seanor , Pa. Szabó Imre. Box 114. 
69. fiók. Irwin, Pa. Horvá th Rudolf. R. E. D. No. 4. Box 30. B. 
70. fiók. Connorville, 0 . Túrós István. Box 61. 
71. fiók. Hoilwood, Pa. Csapó András. Box 11. 
72. fiók. Gand River, 0 . Gulyás Is tván. Box 21. 
73. f iók. -Newyork, N. J . Reiss Antal. 280 Ave A. 
74. fiók. Lackawanna, N. J . Hetey Pál. 1275 Ridge Road. 
75. fiók. Hoods Hollow, Pa. Hajdú Sándor . Box 206 Daisytown, Pa. 
76. fiók. Dillonwalle, O. Balázsi Balázs. Box 144. 
77. fiók. Passaic, N. J . Barta Gyula. 60 Daiyton Ave. 
78. fiók. Yatesboro, Pa. Sax József . Box 175. 
79. fiók. Hommestead , Pa. Klinkó János . 130 Second Ave. 
80. fiók. Allentown Pa. Vida János . 511 Wire Street . 
81. fiók. Akron, O, Shalaker Pál. 878. Ashland Ave Akron, O. 
82. fiók. Clinton, Ind. Csatlós Endre . 835 Bogar t Street . 
83. fiók. West , Pullman, 111. Fajkuczius József . 11.822 Peoria Street . 
84. fiók. Baxter , W. Va. Illár Lajos. Box 61. 
85. fiók. Sou th Bethlehem, Pa. Németh János . 301 Cemetery St. 
86. fiók. Mohawk, Mich. Zadravec Imre. Box 11. 
87. fiók. Divernon, 111. Kőszegi Vilmos. Box 16. 
88. fiók. Uniontown, Pa. Ádám György. Box 942. 
89. fiók. Cleveland, O. Doják István. 9623 Steinway Ave. 
90. fiók. Torna, Creek, Va. Farkas József . Box 152. 
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91. fiók. Kearsarge, Mich. Oláh Mihály. Box 11. 
92. fiók. Niles, 0 . Kudary József . 419 Ann Street . 
93. fiók. Elyria, O. Raidl Mátyás. 230 W. River St ree t . 
94. fiók. Youngs town, 0 . Hoffer András . 716 John Street . 
95. fiók. Ferris , Pa. Tatai Rudolf. Box 32. 
96. fiók. Steel ton, Pa. Handfeszt Menyhért . Box 455. 
97. fiók. Boston Evere t t , Mass. Berecz István. 50 Hancock Street 

Medford, Mass. 
98. fiók. Cincinnati, O. Bircsák József . 1818 Raca Street . 
99. fiók. Rossiter, Pa. Pozsagi Is tván. Box 96. 

100. fiók. Pr imero, Colo. Béres István. Box 366. 
101. fiók. Donora, Pa. Hegedűs József . Box 607. 
102. fiók. Per th Amboy, N. J. Káposztás Antal. 728 Catherine Street . 
103. fiók. Buffalo, N. Y. Mráz Sámuel. 269 Grote St ree t . 
104. fiók. Keystone, W. Va. Csonka Ferencz. Box 33 Ashland, 

W. Va. 
105. fiók. Kalamazoo, Mich. Mészáros László. 703 Mill Street . 
106. fiók. Puri tan, Pa. Hegedűs János . R. F. D. Box 253 Portage, Pa, 
107. fiók. Listie és Kimelton, Pa. Matis József . B. 17. Stystown, Pa. 
108. fiók. Harr isburg, 111. Nagy István. Box 185. . 
109. fiók. Joliét , 111. Horvá th József . 507 Frances St ree t . 
110. fiók. Climer, P a . ' V e r e s András. Box 435. 
111. fiók. Columbus, 0 . Szász Károly. 288 Woodrow, Ave. 
112. fiók. East Chicago, Ind. Kóbory János. 4821 Mellville Ave. 
113. fiók. So. Bend, Ind. Schreiner Pál. 1505 Catalpa Ave. 
114. fiók. Phillisburg, N. J . Szabó Lajos . 9 Limeklin Rd. 
115. fiók. Harrison, Pa. Zóna Sándor . 
116. fiók. Nesquehoning, Pa. Gyuricsek István. Box 627. 
117. fiók. Grant Rapids, Mich. Kovács Mihály. 1537 Powers Ave N. V. 
118. fiók. Racine, Wise. Var jú Bertalan. 2135 Racine Street . 
119. fiók. Gary Ind. Hentz György. 1133 Washington Street . 
120. fiók. Smithon, Pa. Tóth György. Box 251. 
121. fiók. Ellwood, City Pa. Sztrikula Simon. 417 Orchard Ave. 
122. fiók. Punxutawney, Pa. Nagy János . Box 234. 
123. fiók. Jersey, City N. J . Polgár Simon. 77 Clark Ave, 
124. fiók. Deegan, Pa. Varga Ferencz . Box 13. 
125. fiók. Avella, Pa- Fedák Mihály. Box 157. 
126. fiók. East Millsboro, Pa. Balázs István Box 119. 
127. fiók. Lakewood, O. Mladoniczky János . 1978 W. 50 Street 

Cleveland O. 
128. fiók. Masontown, Pa. Jesso A. János . Box 164. 
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129. fiók. Montana Mines, W. Va. Habosi István. Box 163 Riwers-
ville, W. Va. 

130. fiók. East, P i t t sburgh, Pa. Bellár Lajos . 1428 Grand Low Ave 
North Bradock, Pa. 

131. fiók. Lansing, 0 . Nagy Ferencz. Box 72 Blaine O. 
132. fiók. Helvetia, Pa. Bereczky Károly. 302 Lake St ree t Wauke-

gan 111. 
133. fiók. Lloydeil, Pa. Kádár Miklós. Box 25 Ruthford Pa. 
134. fiók. Waukeegen, 111. Répás Antal. 320. South Wes t Street . 
135. fiók. Wilkes Barre, Pa. Takács György. 312 Maffet St reet 

Cambridge Parsons Branche Wilkes Barre Pa. 
136. "fiók. Phoenixville, Pa. Tóth Ferencz. 204 Ann Street . 
137. fiók. Torr ington, Con. Szabó Lajos. 164 Park Ave. 
138. fiók. Orient, Pa. Bacsó György. B. I. Republic Pa. 
139. fiók. Federal , Pa. Badó Sándor . Box 52. 
140. fiók. McKees Rocks, Pa. Mijó József . 716 Ridge Ave. 
141. fiók. Chicago, 111. Barna Lajos. 1833 So. Troop St. 
142. fiók. Zanesviile, 0 . Pelegrin Elek. 1126 Woodland Ave. 
143. fiók. Palmerton, Pa. Szőke József . Box 495. 
144. fiók. Clifford, 111. Balog Péter . Box 18. 
145. fiók. Medina, 0 . Klimko Mihály. 436 Bronson St ree t Medina, O. 
146. fiók. Shansville, Pa. Sike Pál. Box 672. 
147. fiók. Leechburgh, Pa. Kántor József . Box 710. 
148. fiók. Westville, 111. Krajnyik András. R. F. D. No. 1. 
149. fiók. Soranton, Pa. Porenpovics Miklós. 663 Bondy Street . 
150. fiók. Hast ingsupon, Hudson, N. Y. Babos János . Box 688. 
151. fiók. Roebling, N. J . Bogda József . Box 293. 
152. fiók. Wyarno, Pa. Skobják István. Box 471. 
153. fiók. Freeburn , Ky. Lukács János . Box 14 Edgar ton W. Va. 
154. fiók. Zelienople, Pa. Soltész Gyula. Box 471. 
155. fiók. New Alexandria, Pa. Laurinyecz Pál. R. F. D. No. 2. Box 93. 
156. fiók. Forbes Road, Pa. Sutka Mihály. Box 54. 
157. fiók. Clairton, Pa. Tóth Vendel. Box 234. 
158. fiók. Congo, O. Varga András. Box 156. 
159. fiók. Granited City, 111. Juhász D. János . Box 197. 
160. fiók. Poughkeepsie , N. J . Pe t ro József . 32 Williams Street . 
161. fiók. Alliance, O. Vészi András. Cor. Sumit & Webb Street . 
162. fiók. Painsville, O. Zsebeházy Ferencz. I l l Forbes Street . 
163. fiók. Middletown, O. Bors Lajos. 625 Prospect Ave. 
164. fiók. Monogahela, Pa. Gondos Mihály. Box 423. 
165. fiók. Rossford, O. J u h o s Kálmán. Box 429. 
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166. fiók. Sagamore , Pa. Pusztai András. Box 554. 
167. fiók. Schenectady, N. J . Weiss Ferencz Károly. 234 Fifth Ave. 
168. fiók. Tarns, W. Va. ö t v ö s József . Box 13. 
169. fiók. Red Hill, Pa. Debreczeni Sándor . Box 29 Daistown, Pa. 
170. fiók. Norwalk, Conn. Tóth Pál. 17. Knapp S t ree t So. Nor-

walk, Conn. 
171. fiók. Van Meter, Pa. Hegedűs Lajos . Box 172. 
172. fiók. Whi therbee , N. Y. Mándi L a j o s . ' B o x 172. 
173. fiók, Cudahy, Wise. Onody Lajos. Box 91. 
174. fiók. Zeigler, 111. Dudás János . Box 71. 
175. fiók. Robyville, 0 . Hegyi Imre. Box 25. 
176 fiók. Bruceville, Ind. Simon Sándor. Box 136. 
177. fiók. Filbert, W» Va. Mayer István. Box 98. 
178. fiók. Sant Louis, Mo. Lédere r Károly. 1868 So. 1 Ith Street . 
179. fiók. Westaburg , Pa. Darnai József. Box 14. 
180. fiók. Farmington, W. Va. Jánosi Mihály. Box. 574. 
181. fiók. Bruceton, Pa. Szert Lajos. Box 74. 
182. fiók. Red Jacket , W. Va. Varga Mihály. Box 3. 
183. fiók. Flint Mich. Krempli János . 626 Eldridge Ave. 
184. fiók. Muskegon, Heights, Mich. Hegedűs Mihály. Box 203. 
185. fiók. Northampton, Pa. Tóth István. 412 E 12th Street . 
186. fiók. Bedford, 0 . Lenkey József , c/c the Best Foundry Co. 
187. fiók. Luzerne, Mines, Pa. Evanics István. Box 419 Homer City, Pa. 
188. fiók. Devault, Pa. Kelemen Simon. R. F. D. No. 3 Box 71 

Malvern, Pa. 
189. fiók. Conneaut, O. Lengyel Ferencz. 798. Harbor Street . 
190. fiók. Ithaca, N. Y. Pirkó József . 218 Forth Street . 
191. fiók. Cannonsburg, Pa. Fábián Ferencz. R. F. D. No. 2 Box 38 

Washington, Pa. 
192. fiók. Hubbard, 0 . Szekeres János . Box 22. 
193. fiók. Crab Tree Pa. Papuga István. Box 178. 
194. fiók. New Comrnerstown, 0 . Jenei Kálmán. Box 424. 
195. fiók. McKeesport, Pa. Pavuk József . 2100 Sylvian Ave. 
196. fiók. Fremond, O. Kocsmárik Ferencz. R. F. D. 6 Box 15. 
197. fiók. Indiana Arbor, Ind. Pásztor István. 1706—137th Street . 
198. fiók. Terre Haute Ind. Pollák M. István. 2112 North 22nd Street . 
199. fiók. Iselin, Pa. Máté Károly. Box 67. 
200. fiók. Glencoe, O. Csicsery Mihály. Box 44 Belmont County, 

Warnock, O. 
SOI. fiók. Cleveland, O. Mikula János . 611—4 Schor Ave. 
202. fiók. Alpha, N. J . Messinger József . Box 12. 
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203. fiók. Rush Run, O. Erdélyi János . R. F. D. 87—68 Rayland, 0 . 
204. fiók. Newark, 0 . Murányi Mátyás. 408 Wehr le Ave. 
205. fiók. Steubenvil le , 0 . Meleg Sámuel. Box 154. 
206. fiók. Har t ford , Conn. Tere lmes József. 515 Zion Street . 
207. fiók. S tamford , Cann. Quasnovszky János . Box 671 Park Ave, 

Sound Beach, Conn. 
208. fiók. Renovo, Pa. Csulák József . Box 193. 
209. fiók. Bysville, Q. Szihay Sándor. R. F. D. No. k. Box 69. 
210. fiók. Expedit , Pa. Alexa János . Box 82. 
211. fiók. Seminole, Pa. Kiss József . Box 5. 
212. fiók. Aliquippa, Pa. Nazdraveczky János . Box 305. 
213. fiók. Altoona, Pa. Prisztács János . 1101 E. Meadow Street . 
214. fiók. Rock Springs. W. 0 . Papp Sándor . Box 105. 
215. fiók. Mclntrye, Pa. Hudák József. Box 77. 
216. fiók. Wilkinson, W. Va. Bak Pál. Box 154. 
217. fiók. Dayton, O. Sztarna Péter . 732 North Summit Street . 
218. fiók. Chrome, N. J. Gyarmathy István. Box 72. 
219. fiók. Milwaukee, Wise. Ángyán Flórián. 1303 Gold Spring Ave. 
220. fiók. Ward, W. Va. J . Szász János . Box 93. 
221. fiók. Epton, Pa. Bakos András. R. F. D. No. 1. Box 90. Findle-

ville, Pa. 
222. fiók. East St. Louis, 111. Kovács Mihály. 2443 Missouri Ave. 
223. fiók. Yukon, Pa. Simon József . Box 179. 
224. fiók. Bellevue, Mich. Rezső István. Box 251. 
225. fiók. Boardman, Pa. Fodor István. Box 33. 
226. fiók. So. River, N. J . Tóth Sándor. Box 650. 
227. fiók. For res City, Pa. Szanyi József . Box 95. 
228. fiók. N. S. Pi t tsburgh, Pa. Csatlós Márton. 847 Lovitt Way, 

Pi t tsburgh, Pa. 
229. fiók. Mollenauer, Pa. Molnár Gyula. Box 111. 
230. fiók. Benscreek, Pa. Tóth József. Box 231 Cassandra, Pa. 
231. fiók. McDonalton, Pa. Kota János. Box 35. 
232. fiók. Edri, Pa. Csavanyák József . Box 38. 
233. fiók. Viropa, W. Va. Gajdos Pál. R. F. D. No. 2 Shinstop, W. Va. 
234. fiók. Roseton, N. Y. Nagy József. Box 21. 
235. fiók. West Newark, N. J . Győry József. 12 Broadway W. 

Elizabeth, N. J. 
236. fiók. Proctor , Vt. Süpek István. Box 368. 
237. fiók. Jessup, Pa. Vankó Antal. Box 452. 
238. fiók. Cliff side, N. J . Majláth Gyula. Box 81. 
239. fiók. Dobra, Pa. Bakos János . Box 33 Sharples, W. Va. 
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240. fiók. Kincaid, 111. Kocsis József. Box 162. 
241. fiók. Buckner, Hl. Hornya Tivadar. Box 174. 
242. fiók. S. S. Pi t tsburgh, Pa. Kupec János . 129 Mellon Street 

Pi t tsburgh, Pa. 
243. fiók. Omaha, Nebr. Domokos Kálmán. 2926. Grant Street . 
244. fiók. McVeigh, Ky. Borbás Géza. Box 71. Stone, Ky. 
245. fiók. Lvndora, Pa. Farkas Ferencz. Box 1095. 
246. fiók. Cherry Valley, Pa. Egri Gusztáv. Box 3. 
247. fiók. Universal, Ind. Tóth András. Box 215. 
248. fiók. Stüde Pa. Maros Ferencz. Box 85. 
249. fiók. Achtabula? Harbor , 0 . Badar Gyula. Box 923. 
250. fiók. Oakdale, Pa. Kis Bertalan. Box 515. 
251. fiók. Portage, Pa. Marczis József . Box 6. 
252. fiók. Windber, Pa. Tóth F. János . 42 Eureka Street . 
253. fiók. Crescent, 0 . Igó Pál. R. F. D. No. 4. Box 155 St. Clairs-

ville, 0 . 
254. fiók. Hegewisch, 111. Kriván Ferencz. 13533 Burley Ave. 
255. fiók. Depew, N. Y. Bandy András. 194 Transit Road. 
256. fiók. Coatesville, Pa. Gáli József. Box 690. 
257. fiók. Manville, N. J. Vass József. R. F. D. No. 2 Bound 

Brock, N. J . 
258. fiók. Thorpe, W. Va. Bartha Istváp. Box 198. 
259. fiók. Port Huron, Mich. Locsics Gyula. 2699 Moak Street . 
260. fiók. Stowe, Pa. Soltész János . P. O. 
261. fiók. Springdale, Pa. Illés Sándor. Box 213. 
262. fiók. Milwaukee. Wise. Pásztor András. 1730 St. Paul Ave. 
263. fiók. Glonz. Run. 0 . Rumán István. R. F. D. & 1. Box 98 B 

Martins Ferry, O. 
264. fiók. Rhodesdale, O. Széles István. Box 135. 
265. fiók. Argentina, Pa. Tóth József. Box 137. 
266. fiók. Gypsum, O. Bublaveg István. Box 7. 
267. fiók. Hooversville, Pa. Malák András. Box 386. 
268. fiók. Nantisoke, Pa. Drugos Ferenc. 127 Pine Street . Rhone, Pa. 
269. fiók. Washington, Park, 111. V. Pocsik Lajos. Box 53. 
270. fiók. Woodbr idge , N. J . Csányi Ferenc. Box 340. 

' 271. fiók. Wood River, 111. Kondás Sándor. Box 38. 
272. fiók. Dixon, ill. Varga Károly. Box 72. 
^273. fiók. Millfield, O. Mészáros Lajos. Box 22. 
274. fiók. Worden, 111. Gombos Ferenc. Box 591. 
275. fiók. Lynch, Ky. Polonyi József. Box 405. 
276. fiók. Philadelphia, Pa. Kotyuk István. 406 N. Percy Street . 
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277. fiók. Ida May, W. Va. Király György. Box 256. 
278. fiók. Himler, Ky. Gaál Antal. Box 84. Warfield, Ky. 
279. fiók. Tower City, Pa, Göllei Imre. 219. W. Main Strret . 
280. fiók. Monroe, Mich. Balogh János . 1243 E Firs t Street . 
281. fiók. Newhall, W. Va. Kormány Miklós. Box 32. 
282. fiók. Wharton, N. J . Zséfár András. Box 347. 
283. fiók. Sabraton, W. Va. Tóth Kálmán. Box 35. 
284. fiók. Ethel, W. Va. Bogdán János . Box 11. 
285. fiók. Harco, 111. Leányvár i János . Box 1. 
286. fiók. E. Youngtown, 0 . Ember Kálmán. Box 364. 
287. fiók. Decatur, 111. Pe tő Ferencz. 2170 S. Woodford Street . 
288. fiók. Nett leton, Pa. Kovácsy "Mihály. Box 26. 
289. fiók. Triadelphia, W. Va. Szabó István. Box 429. 
290. fiók. Ridley Park, Pa. Mantch Gusztáv. Box 152 Crum Lynne, Pa. 
291. fiók. Paulsboro, N. J . Zseli Mikály. Box 278. 
292 fiók. Richmond. Ind. Petr ik Jenő. 426 So. 14th Street . 
293. fiók. Kenmore, 0 . Morvay István. Box 350. 
294. fiók. Trauger , Pa. Kormos Lajos. Box 71. Calumet West 

Moreland Co. Pa. 

III. 

Amerikai magyar lapok. 

List of Forty Eight Hungárián Newspapers in Alphabetical Order of 
Cities. 1921. év. 

Akron. Akroni Magyar Hirlap. 313 South High St. Akron, Ohio. 
Bethlehem. A Hét. (Weekly) 726 Avans St. Bethlehem, Pa. 
Bridgeport . (Conn) Br idgepor t Official Organ of the Magyar of the 

State of Connecticut. 628 Bostwick Av. — Szövetség. 1412 State 
St. —• Testvér iség. 579 Howard Av. 

Buffalo. Buffaloi Hiradó. 1978 Niagara St. Buffalo, N. Y. 
Chicago (111.). Felszabadulás. (Weekly) 1001 W. Madison St. 

Magyar Tribuna. 2207 Clybourn Avenue. — Otthon. 22 Quincy St. 
Cleveland. (Ohio) Az Újság. 8802 Buckeye Road. — Bukfenc. P. O. 

B. 202. — Óhazai Hiradó. 4307 Lorain Avenue. — Magyarok 
Vasárnapja . Buckeye Rd. & 89th St. — Szabadság. 702 Huron Rd. 

Detroit . (Mich.) Detroiti Magyar Újság. Rapid Printing Co., 7911 W. 
Jefferson Av. — Dongó. 1060 Twenty-Fif th St. — Magyar Hirlap. 
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8007 West Jefferson Avenue. - Verhovayak Lapja. 8007 West 
Jef ferson Avenue . 

Edmonton. Canadai Magyar Farmer . 10.205 97th St. Edmonton, Al-
ber ta , Ca. 

Flint. American Hungarian Chronicle. Box 443 Station A. Flint, Mich. 
Himlerville. Magyar Bányászlap. Himlerville, Martin County, Kentucky. 
Homestead. Amerikai Magyar Református Lapja. 1008 Tenth Av. 

Homestead, Pa. 
Johns town. Johns towni Hiradó. 824 Chesnat St., Johns town, Pa. 
Lorain. Lorain és Vidéke. 2835 Vine Ave. Lorain, Ohio. 
Los Angelos. Californian Hung. Gardener . 508 Stock Ex. Bldg. Los 

Angelos, Cal. 
Mackeesport . Magyar Katholikus Zászló. Evans Av. & 7th St., 

Mackeesport, Pa. 
Newark. (N.J . ) A Kereszt. 271 Clinton Avenue. — Newarki Hiradó. 

I l l Howard Anenue. 
New Brunswick. (N. J.) Magyar Hírnök. 62 Dennis St. — New 

Brunswick és Vidéke. 91 Church St. — New Brunswicki Magyar 
Újság. 100 Somerse t Avenue. 

Newyork City. Amerikai Magyar Népszava. 24 Union Square . — 
Amerikai Magyarság. 1285 Second Avenue. — Amerikai Magyar 
Újság. 432 East Seventy-Firs t St. — Előre. (Uj Előre.) 33 East 
First St. — Magyar Munkáslap. 132 Nassau St. — Marsies Tudo-
sitó. 279 Tenth Avenue. — A Munkás. (Weekly) 419 East Eighty-
Third St. 

Passaic. Passaici Hiradó. — Szabad Saj tó . 29 Monroe St., Passaic, N. J . 
Per th Amboy. Magyar Szó. Maple Street , Per th Amboy, N. J . 
Philadelphia. Philadelphiai Újság. 454 East Wyoming Av. Phila-

delphia, Pa. 
Pi t tsburg. (Pa.) Magyar Hiradó. 4805 Second Avenue. — Magyar 

Világ. 320 Liberty Avenue. 
St. Louis. St. Louis és Vidéke. 2023 South Broadway, St. Louis, Mo. 
South Bend. Városi Élet. 309 South Chapin St., Sputh Bend, Indiana. 
Trenton. Függetlenség. 819 South Clinton Av., Trenton, N. J. 
Yonkers. Yonkers és Vidéke. 39 Jakson Avenue, Yonkers, N. Y. 
Youngstown. Amerikai Magyar Hirlap. P. O. B. 417, Youngs-

town, Ohio. 
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ÍV. 

Amerikai magyar lelkészek névsora. 

Protestáns magyar lelkészek névsora. 

Stephen Virág. 4828 Kennendy Ave. East Chicago, Ind. 
Andrew Kovács. 1424. Blaine Str. Dayton, Ohio. 
Ernes t Porzsolt . 824—9th Ave. Johns town, Pa. 
Gabriel Dokus. 20 Lexington Ave. So. Norwalk, Conn. 
Alex Harsányi. 1008 — 10th Ave. Homestead, Pa. 
Alex Ludman. 227 Pine Str. Bridgeport , Conn. 
Louis Bogar. 1946 Bakewell Str. Toledo, Ohio. 
Nicholas Várkonyi . Box 122. Mart insferry Ohio. 
John Dezső. 1504 W. Washington Str . South Bend, Ind. 
Samuel Horváth . 3036 Globe Str . Lorain, Ohio. 
John Ujlaky. Box 243. Daisytown, Pa. y 
Árpád Bakay. 860 Coburn Str . Akron, Ohio. 
John Szeghy. 1010 Green Str. Nor thampton, Pa. 
Rudolph Pompl. 8506 Burley Str. So. Chicago, 111. 
Béla Bartók. 449 Magnolia Ave. Elizabeth, N. J . 
Ladis. Harsányi. 540 W. 122nd Str. Newyork, N. Y. 
Andrew Harsányi. 229 Berkeley Str. Uniontown, Pa. 
Jul ius Hamborszky. 1069 Meade Ave. Scranton, Pa. 
Joseph Kardos 1131 Trendley Ave. East St. Louis, 111. 
Alex Székely. Box 533. Brownsville, Pa. 
Sigismund Laky. 22 Shuyler Str. New-Brunswick, N. J. 
Charles Dezsy. 1012 Third Ave. Beaver Falls, Pa. 
Gabriel Dokus Jr . 2022 Indiana Way. Canton, Ohio. 
Frank T. Kovács. 156 Liberty Ave. Bloomfield, N. J. 
John Azary. 1336. N. Franklin Str. Philadelphia, Pa. 
Michael Tóth. Box 233. Alpha, N. J. 
Andrew Kovács. 1 4 5 - 3 r d Str. Leechburg, Pa. 
Coloman Tóth. Box 686. Rossiter, Pa. 
Jul ius Kiss. 1268 E. Buckeye Rd. Cleveland, Ohio. 
Benjamin Csutoros. Box B. Norton, Va. 
Charles Józsa. 1118 N. Dar Ave. Farrel , Pa. 
Nicholas Pazar . 4 Bowman Sta. Klingston, Pa. 
Ernes t Komjáthy. 3154 W. E. Str. Bridgeport , Conn. 
John Ambrus. Box b. South River, N. J. 
Gero Garay. Mount Carmel, Pa. 
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Paul Hamborszky 10 Division Str . New-Brunswick, N. J . 
Ladis. Thegze. 2 2 0 - 4 t h Str . Passaic, N. J . 
Louis Nánássy. Box 303. Per th Amboy, N. J . 
Kaiman Kovácsy. 503 Main Str. Phoenixville, Pa. 
Joseph Nagy. Box P. O. Kreischerville, N. J . 
Ladis. Szabó. Box P. 0 . Franklin, N. J . 
Emilius Nagy. 436 Birch Str . So. Betlehem, Pa. 
Géza Korocz. 180 Home Ave. Trenton, N. J . 
Joseph Malacsics. Box 584. Whar ton , N. J . 
Eugen Boros. 1306 Jackson Str. Gary, Ind. 
Rev. E. Péchy, P. 0 . Ethel, W. Va. 
George Kmeczik. Box 86. Jessup , Pa. 
Adam Schodel. 611 N. 6th Str . Philadelphia. Pa. 
Ladis. Gerenday. 737 Mahoning Str . Youngs town, Ohio. 
Julius Hankó. 1695 Parsins Ave. Columbus, Ohio. 
Andrew Szilágyi. 71 Hawtorne Ave. Yonkers , N. Y. 
Math. Daróczy. 31 Jackson Str . Yonkers, N. Y. 
Eugen Vécsey. Box 305. Springdale, Pa. 
Anton Kruchio. Box 61. Dayton, Ohio. 
A. A. Krisik. 646 E. Cambridge Str. Alliance, Ohio. 
Dr. Frank Hoffman. Otthon Sask, Via Yorkton, Canada. 
Charles Krivulka. Box 117. Pittock, Pa. 
Béla Kovács. Wall ingford, Conn. 
Stephen Csepke. Bryan Str. Chrome, N. J . 
Alex Kalassay. Orphans Home. Ligonier, Pa. 
Frank Ujlaky. Box 586. Fai rpor t Harbor , Ohio. 
Edmund Vasváry. 139 Johns town Ave. Pi t tsburgh, Pa. 
Andrew Sebesthen. Box 326. Duquesne, Pa. 
Aladár Jezerniczky 736—92nd Str. Chicago, 111. 
Alexander Tóth. 2854 E. 79th Str. Cleveland, Ohio. 
Alex Csutorás. 2084 W. 26th Str. Cleveland, Ohio. 
Stephen Borsos 195 W. End Ave. Detroit, Mich. 
Andrew Urban. 1940 Clinton Str. Buffalo, N. Y. 
Julius Melegh. 308—8th Str. McKeesport, Pa. 
Béla Kerekes. 404 Sommerse t Ave. Windber , Pa. 
Alex Mircse. 1211 Garfield Ave. Flint, Mich. 
Alex Kalassay Jr . 119 N. W. River Str. Elyria, Ohio. 
Nicholas S. Kovacsy. 641 Hancock Ave. Bridgeport , Conn. 
Andrew Kosa. Box 343. Manville, N. J . 
Michael Kozma 593 Ridge Rd. Lackawanna, N. Y. 
Charles Papp. P. O. Adah, Pa. 



274 Szász József. 

Frank Kovács. Theol. Seminary. Bloomfield, N. J . 
Alex Bartus. R. F. D. Box 50. Hammond, La. 

Lutheránusok : 

Géza Albrecht. 53 Thaddeus Str. Detroit, Mich. 
Stephen Rúzsa. Rawling Ave. Celeveland, Ohio. 
Ernes t Stiegler. 4th St. Vend Church. So. Bethlehem, Pa. 
Alex Szabó. 247 Sommerse t Str . New-Brunswick, N. J . 
Paul Faska. Allentown, Pa. 

Római katholikus magyar lelkészek névsora : 

Charles Radóczy. 215 Somerse t Str . New-Brunswick, N. J . 
Piavecz Miksa. Columbus, Ohio. 
Joseph Reseterich. Cor. 4th Str. So. Bethlehem, Pa. 
Foj tán József . Windbeer Pa. 
J . Frastacky Throop, Pa. 
Cserni Ferencz. Alpha, N. J . 
Coloman Kovács. Evans & 7th Str . McKeesport, Pa. 
Francis Dénes. 734 Grant Ave. Akron, Ohio. 
Andrew Koeller. 1412 E. 29th Str. Lorrain, Ohio. 
Kovács Lajos. 8423 South Str. Detroit , Mich. 
Dr. Nagy Dezső. Flint Mich. 
Stephen Csernitzky. 330 Spruce Str. Bridgeport , Conn. 
John Szabó. Ph. D. 210 Genesee Str. Trenton, N. J. 
Francis Sasváry. 251 Belmont Ave. Newark, N. J . 
Charles Boehm. 986 Grant Str . Buffalo, N. Y. 
Joseph Czirbusz. Nor thhampton, Pa. 
John Froehlich. 301 E. 10th Str . Newyork, N. Y. 
Unger Béla. Allentown, Pa. 
Varga István, Haselwood Sta. Pi t tsburgh, Pa. 
Joseph Péter . 820 Broad Str. Johns town, Pa. 

» 

Emil Egner . Fairport , Ohio. 
Elemér Eördögh. 1880 Genesee Str . Toledo, Ohio. 
Laurencius Horváth . 1026 W. Thomas Str. So. Bend, In. 
Joseph Marczinkó. 217—3rd Str. Passaic, N. J . 
Stephen Csáktornyai. Chrome, N. J. 
Stephen Soltész. 9421 Chansey Ave. Burnside Chicago, 111. 
Joseph Szefcsik. McAdoo, Pa. 
Alex Várady. 480 Steelwanna, Str . Lackawanna, N. Y. 
Grósz Ferencz. Box 291. Roebling, N. J. 
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Edmund Neuhr ierer . 1403 N. Mascher Str. Philadelphia, Pa. 
Leechburg , Pa. 

Alex Varlaky. 854 Wilson Ave. Youngstown, Ohio.. 
Julius Szepessy. 9106 Buckeye Road. Cleveland, Ohio. 
Härtel József. W. Side. 
Desider Major. 1128 Frui t Ave. Farrel , Pa. 
Desider Vojnich. 416 N. Conover Str. Dayton, Ohio. 
Béla Szmoliga 697 Cortland Str. Per th Amboy, N. J . 
Louis Tamás. So. River, N. J. ̂  
Alex Schaffer . 4746 Alexander Ave. East Chicago, Ind. 
Dr. Hudecz Artur. Woodbridge. 
A többi nincs betöl tve. 

Görög katholikus magyar lelkészek nevei : 

August Komporday. 2008 Valentine Str. Toledo, Ohio. 
Ernes t Suba. 815 Tod Ave. Youngstown, Ohio. 
Nikolas Steczovics. 121—6th Ave. McKeesport, Pa. 
John Lukács. 30 High Str. New-Brunswick, N. J. 
Edmund Tabakovics. 2779 Amber Str. Cleveland, Ohio. 
Nikolas Szabó. 333—9th Ave. Homestead, Pa. 
Rudolph Runtagh. 972 So. Broad Str. Trenton, N. J . 
Victor Kovaliczky. 401 Hall Ave. Per th Amboy, N. J . 
Anton Knapik. 8578 South Str. Detroit , Mich. 
Joseph Kovalcsik. 558 Bostwick Ave. Bridgeport , Conn. 
Basil Volcsin. 2833 Wood Ave. Lorrain, Ohio. 

Görög keleti magyar lelkész neve: 

A. Shlepeczky. 106 Wellov Str. Nanticoke, Pa. 

V. 

Statisztika. 
Az északamerikai Egyesül t -Államokban lévő magyaroknak 

száma az amerikai hivatalos adatok szerint 1920-ról 397.282. Ezzel 
szemben az 1910.-iki hivatalos statisztika a nagy Magyarországról 
kimutat 495.600 magyart , vagyis 98.418-cal többet , mint 1920-ban 
Csonka-Magyarországról. Ennek oka egyrészt az lehet, hogy az 
Amerikában született magyarokat már nem magyaroknak, de 
amerikaiaknak tüntet i fel a hivatalos statisztika, s hogy a 
visszavándorlás folytán természetszerűleg csökkent az itt Ameriká-
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ban lévő magyarok száma, másrészt , hogy a statisztika valószínűleg 
csak azokat tüntet i fel, akik állandó lakással bírnak, azokat azon-
ban, akik munkakeresés céljából az Egyesül t -Államok területén 
ide-oda vándorol tak, nem. Ezeket a vándorló e lemeket s kinnt 
szüle te t teket a hivatalos statisztika végszámához hozzáadva, állít-
ha t juk , hogy az Eszakamerikai Egyesül t -Államok területén tar-
tózkodó magyarok száma kiteszi a 450.C00-et. 

Ugyancsak a népszámlálási iroda kimutatása szerint a 21 éven 
felüli magyar összbevándor lók száma 353.792, ebből a számból 
amerikai á l lampolgárrá lett 106.183, vagyis 30%- Első papí r já t ki-
vet te 52.860, vagyis 194.749 ta r to t ta meg 1920-ig magyar állam-
polgárságát . Ez a szám te rmésze tesen azóta lényegesen csökkent . 

A magyarság elhelyezkedése az Eszakamerikai Egyesül t -Álla-
mok különböző államaiban, városaiban a következő : New England 
15.187, Maine 72, New Hampshire 66, Vermont 264, Massachusetts 
1387, Rode Island 176, Connecticut 13.222. 

Érdekes , hogy a hivatalos kimutatással szemben az egyház-
községekből beszerzet t adataim többe t tünte tnek fel a hivatalos 
számnál . Eszerint a Connecticut-ban ezidőszerint élő magyarok 
száma cca 20—25.000, amely a következőképen oszlik meg : Bridge-
por t összes lakóinak száma 143.152, ebből magyar a hivatalos 
statisztika szerint 6230, a helyszínen beszerzet t , s az egyházköz-
ségektől származó adatok szerint cca 12.000. Br idgepor tban van 
magyar iskola, magyar apácákkal, róm. kath. lelkész Cserniczky 
István, ref. lelkész Komjá thy Ernő és Ludman Endre. A magyar 
munkások egy része erősen szocialista érzelmű. Gramophonlemez, 
fűző, Singer-varrógép, submarin automobil , fényképlemez és 
elektrotechnikai a lkatrészeket gyár tó gyári üzemekben dolgoznak. 
Ezidőszerint (1922 január) a munkásoknak mintegy 70'Vo-a áll 
munkában. 

Har t ford összes lakóinak száma 138.036, ebből magyar a hiva-
talos statisztika szerint 272. A helyszínén beszerzet t adatok szerint 
itt is nagyobb a magyarok száma, kitesz 3000—4000-et. Ezek a munká-
sok nagyobbrész t az í rógépgyárakban dolgoznak. 

New-Hawen lakóinak száma 162.390, ebből magyar a hivatalos 
statisztika szerint 400. Ez a szám nagyjában megegyezik a helyszínen 
szerzett adatokkal. A munkások lemezgyárakban dolgoznak. 

South Norwalk. Hivatalos adat nem áll rendelkezésre , az ott 
élő magyarok száma kitesz 3000-et. Magyarul tudó eirisch papjuk 
van. Református lelkész Dokus Gábor. Az itteni katholikus templom 
a legszebb amerikai magyar templom. Hasonló a kőbányai róm. kath. 
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templomhoz. A munkások kőbányákban, kalap-, lakat-, ing-, mieder-
és vasgyárakban dolgoznak. Közöt tük sok a szocialista. 

Stamford, hivatalos adat nincs. Magyarok száma cca 500. Itt 
van Amerika legnagyobb lakat- és kulcsgyára. Munkások nagy 
része szocialista. 

Wallingford, hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 600. 
Református egyház lelkésze Kovács Béla. 

Torrington, hivatalos adat nincs, magyarul beszélő irisch papjuk 
van. Magyarországon tanult magyarul . Neve Doughr ty . 

Derby, hivatalos adat nincs. Szervezet t egyház nincs. Magyarok 
száma cca 100—150. Gyári munkások. 

Ansonia, hivatalos adat nincs. Szervezet t egyház nincs. Ma-
gyarok száma cca 100—150. 

Schelton, hivatalos adat nincs, Serveze t t egyház nincs. Magya-
rok száma 50—60. Gyári munkások. 

Naugatuc. Hivatalos adat nincs. Szervezett egyház nincs. 
Magyarok száma 50—60. Gyári munkások. 

Unien City, hivatalos adat nincs. Szervezet t egyház nincs. 
Magyarok száma 150—200. Gyári munkások. 

Fearfield, hivatalos adat nincs. Szervezet t egyház nincs. Ma-
gyarok száma 4 - 5 0 0 . Gyári munkások. 

Danburg, hivatalos adat nincs. Szervezet t egyház nincs. Ma-
gyarok száma 150. Gyári munkások. 

Newyork City összes lakosainak száma 1921 július 1-én 
5,751.850, ebből magyar 64.393. Rőmai kathol ikus lelkész Fröhlich 
János, re formátus Harsányi László. 

Newyork állam magyar lakossága a hivatalos kimutatás szerint 
13.981, vagyis Newyork város és Newyork állam összes magyar 
lakosainak száma 78.374. Newyork államban a magyarok a követ-
kező helyeken vannak emlí tésreméltó számban : 

Albany hivatalos adat 87. Ezzel szemben a helyszínén szerzett 
információ 150.200. 

Binghampton, hivatalos adat nincs, cca 300.400 magyar. 
Görög katholikus egyház le lkésze: Tegze János . 

Rochester összes lakóinak száma 295.850, ebből magyar, a 
hivatalos kimutatás szerint 398. A helyszíni adatok szerint 
cca 500. 

Buffalo összes lakóinak száma 505.875, ebből magyar, a hiva-
talos statisztika szerint 2736. A helyszínen b e s z e r z e t t adatok szerint 
az ott lévő magyarok száma nagyobb, cca 3—4000. Római katholikus 
egyház lelkésze : Böhm Károly, re formátus lelkész Urbán István. 
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Lutheránus : Schleifer Lajos A kathol ikus iskolában magyar apá-
cák tanítanak. Többnyire gyári munkások, közöt tük sok a szocialista. 

Yonkers összes lakóinak száma 100.266, ebből magyar a hiva-
talos kimutatás szerint 1162. Római katholikus lelkész : dr. KissjAladár. 

Depew, hivatalos adat nincs, magyarok száma 150—200. 
Tonawanda, hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 800. 

Református lelkész Urbán István buffalói lelkész. 
Lakawanna, hivatalos adat nincs, cca 1200 magyar . Római 

kathol ikus lelkész : Alex Arthur , r e fo rmá tus : Kozma Michnel. 
Syrakuse összes lakóinak száma 141.647, ebből magyar a hiva-

talos statisztika szerint 145. Helyszíni adatok szer int 250—300. Az 
ottani gyer tyagyárban dolgoznak. Egyház nincs. 

Pughkeepsie , hivatalos adat nincs, beszerzet t adatok szerint 
magyarok száma 150—200. Egyház nincs. 

Roseton, hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 150. Tégla-
gyárban dálgoznak, egyház nincs. 

Norfolk, Troy, Messina a magyarság száma cca 800. 
Ide sorolható még Long Island is, ahol a magyarok száma 

lehet 2—300. Nagyobbára fa rmerok . Newyork államban a magyar 
fa rmerek száma kitesz cca 300-at. 

New-Jersey állam. Az itt élő magyarok száma a hivatalos sta-
tisztika szerint kitesz 40.470-et. Ez a szám megközelíti a helyszínén 
beszerzet t adatok számát, amelyek végösszege cca 45.000 magyar 
s ez a szám a köve tkező helyeken igy oszlik m e g : 

Passaic, hivatalos adat nincs, helyszínén beszerzet t adatok 
szerint, magyarok száma 5000, Borsod, Szabolcs, Abauj , Fehé r és 
Veszprém megyéből valók. Nagyobbára szövőgyárakban dolgoznak. 
Római katholikus egyház le lkésze: Marczinkó József , r e f o r m á t u s : 
Tegze László. 

Newark összes lakóinak száma 415.216, ebből magyar a hiva-
talos statisztika szerint 4278. A helyszínen beszerzet t adatok sze-
rint az elmúlt esztendő alatt itt is eltolódás tör tént , mert az ott lévő 
magyarok száma ma cca 6—7000. Római katholikus lelkész: Sas-
vári Ferenc. Nagyobbára gyári munkások. Erősen szocialisták. 

Porth Ambcy, hivatalos adat nincs, a helyszínén beszerzet t 
adatok szerint a magyarok száma 9—10.000. Műtrágya-, tégla-, tera-
kotta-, dohány-, a ranyat és ezüstöt feldolgozó gyárakban dolgoznak, 
vannak farmerok is. Róm. kath. lelkész : Szmoliga Béla. Az egy-
háznak van két magyar iskolája, magyar apácákkal. Református lel-
kész : dr. Nánássy Lajos, gör. kath. magyar lelkész : Kovaliczky 
Viktor esperes. 
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Chrome és Cartered, hivatalos adat nincs, műtrágya és szivar-
gyárak, róm. kath. le lkész: dr. Csáktornyai István, ref. lelkész: 
Csepke Lajos . 

New Brunswick, hivatalos adat nincs, a helyszínén megállapí-
tot t adatok szerint a magyarok száma cca 4—5000. Dohány, orvosi 
és kórházi felszerelések és kötszerek, valamint szivargyárak van-
nak. Róm. kath. lelkész Radóczy Károly, magyar iskola, magyar 
apáczák. Reform, lelkész : dr. Hambovszky Gyula és Laki Béla, gör. 
kath. lelkész : Lukács István. 

South River és Wood Bridge, hivatalos adat nincs, a helyszínen 
megállapitott adatok szerint magyar cca 2—2500. Tégla, lóporgyárak, 
Rockefeller-féle olajfinnmítók. South Riveren róm. kath. lelkész : 
Tamás Lajos, re form. Ambrus János . Wood Bridgen róm, kath. 
le lkész: dr. Hudecz János . 

Trenton, hivatalos adatok szerint összes lakóinak száma 119.880 
ebből magyar 4042. A helyszinen beszerzet t adatok szerint az elmúlt 
évben itt is el tolódás állott be a magyar népességben, amennyiben 
az ott lévó magyarok száma kb. 9000. Drótgyárak. Róm. kath. lel-
kész : dr. Szabó János . Mindennapi magyar iskola, magyar apáczák. 
Reform, lelkész : Korocz Géza. Van gö rög keleti magyar egyház is. 

Roebling, hivatalos adat nincs, a helyszinén beszerzet t adatok 
szerint az ot t lévó magyarok száma cca 1500. Drótgyárak. Szép 
magyar telep, modern munkásházakkal . Az egész helység Roebling 
nevű gyárosé. Róm. kath. lelkész : Gross Ferencz, reform, lelkész : 
Murányi János. 

Alpha, hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 800. A magya-
rok, németek, tótok együt t t a r t j ák fenn a róm. kath. hi tközséget , 
lelkészük : Cserni Ferencz. Van magyar re formátus egyház is, lelké-
szük : Tóth Mihály 

Paterson (olasz anarchis ták főfészke) magyar cca 500. Franklin, 
Dower, cca 1000, Bayonne cca 1000 m., War ton cca 600, Gut tenberg 
cca 200 magyar . 

Je rsey City összlakossága 298.000 ebből magyar 1258. 
Rooswelt, hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 4 - 5 0 0 . 

Róm. kath. híveiket dr. Csáktornyai István róm. kath. lelkész lát ja el. 
Bloomfield, hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 3 - 4 0 0 . 

Református egyház lelkésze: Dikovits János . 
Peekswill, hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 2 5 0 - 3 0 0 . 

Ref. egyház lelkésze : Hámori Lajos. 
Pennsylvania állam.. Az itt lévő magyarok száma a hivatalos 

adatok szerint kitesz 71.380-at. A helyszinén beszerzet t adatok sze-
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rint ez a szám nagyjából megfelel az ottani magyarok számának, 
bár ez a szám mintegy 4 — 5000-rel többre tehető . Vagyis a Penn-
sylvániában élő és dolgozó magyarok száma megüti a 75.000-et. 
Ezek az alábbi he lyeken a köve tkezőképen oszlanak m e g : 

P i t t sburgh lakóinak összes száma : 588.193. Ebből magyar a 
hivatalos k imutatás szerint 4323. A helyszínén beszerzet t adatok 
szerint a magyarok száma itt is magasabb. Kitesz a számuk: 5000-et. 
Róm. kath. p lébános : Varga István, ref. lelkész : Vasvári Ödön. Van 
magyar iskolája, magyar apáczákkal. Nagyobbára bányamunkások, 
sokan dolgoznak a vas és aczélgyárakban. 

Mc. Keesport . Hivatalos adat nincs, a helyszínén megállapí tot t 
adatok szerint a magyarok száma : 4000. Róm kath. egyház, magyar 
apáczák, magyar iskola. Róm kath. p l ébános : Kovács Kálmán, ref. 
lelkész : Meleg Gyula. 

Conneswille. Hivatalos adat nincs. A Pi t tsburgh környéki szén-
terület központ ja . Róm. kath. plébános : Erdujhelyi Menyhért , re form : 
Kecskeméti István. Magyarok száma a helyszínén megállapítva cca 800. 

Beaverfalls, hivatalos adat nincs, magyarok száma helyszínén 
megállapítva 300, 400. Református lelkész : Dési Károly. 

South Bethlem. Hivatalos adat nincs, helyszínén megállapítva 
magyarság száma 5000. Magyar iskolák, magyar apáczák. Róm. kath. 
p lébános : Rezeterics József , re form. Nagy Emil, l u the ránus : 
dr. Stiegler Ernő. A munkások a Sváb-féle aczéltelepeken dolgoz-
nak, közöt tük sok a szocialista. 

Bradock és Renkin. Aczéltelepek Pi t tsburgh környékén. Hiva-
talos adat nincs, magyarság száma cca 1200. Róm. kath. tót magyar 
pap : Kazinczy Béla. 

Brookwill. Hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 150. 
Butler. Pi t tsburgh környék, hivatalos adat nincs, magyarok 

száma -J—500. 
Allentown, a philadelphiai szénkörnyéken, hivatalos adat nincs, 

magyarok száma cca 1500. Róm. kath. lelkész : Paulovits József. 
Bedford. Hivatalos adat nincs cca 500 m. 
Carnegie. Pi t tsburgh környék, hivatalos adat nincs, magyarság 

száma a helyszínén megállapítva cca 500. Egyház nincs. 
Katasaqua. Philadelphiai szénvidék. Hivatalos adat nincs. 

Magyarok száma cca 600—700. 
Koateswille. Philadelphiai szénvidék. Hivatalos adat nincs, 

magyarok száma cca 350. Aczélgyárakban dolgoznak. 
Donora, Pi t tsburgh környéki szénvidék. Hivatalos adat nincs. 

Magyarok száma cca 1200. 
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Dunmore. Pittsburgh, vidéki szénbányák. Hivatalos adat nincs 
cca 150 magyar. 

Duquesne. P i t t sburgh környék. Aczéltelepek. Hivatalos adat 
nincs. Magyarok száma cca 2000. Református lelkész : Sebestyén Mihály. 

East Pi t tsburgh. Hivatalos adat nincs, magyarság száma cca 1500. 
West inghouseban dolgoznak. Erős szocialisták. 

Easton. Philadelphiai vidék. Hivatalos adat nincs. Magyarok 
száma cca 5—600. Gyári munkások. 

Erie. Hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 5 - 6 0 0 róm. 
kath. lelkész: Erdujhelyi Menyhért . Vasúti kocsialkatrészek gyára. 

Forrel . Pi t tsburgh környék. Hivatalos adat nincs. Magyar cca 800. 
Róm. kath. lelkész : Major Dezső, reform. Józsa Károly. Gyárimunkások. 

Freeland. Pi t tsburgh környéki szénbányák. Hivatalos adat nincs. 
Magyarok száma cca 200. 

Girard. Hivatalos adat nincs, cca 150 — 200 magyar . Aczéltelepek. 
Harr isburg. Pennsyvania fővárosa , összes lakossága 75.917. 

Hivatalos adat nincs. Magyarság száma cca 3 — 400. Aczél -és vasúti 
felszerelési gyárak. 

Hasletown összes lakossága 32.767. Magyarság számáról hivata-
los adat nincs. Helyszinén megállapítva cca 800 magyar. A Verhovai 
egylet központi irodája, e lnök: Máthé László. A magyarok többnyire 
szénbányákban dolgoznak. 

Homestade. Hivatalos adat nincs. Magyarság száma a helyszinén 
megállapítva cca 1800. Róm. kath. plébános : Szabó Miklós, r e f o r m : 
Harsányi Sándor, gör. kath.: Szabados Béla. Aczélgyárakban dolgoznak. 

Johns town összes lakóinak száma 67.000. Magyarság számára 
hivatalos adat nincs, magyarság száma a helyszíni megállapítás 
szerint cca 2000. Római kath. lelkész : Pé te r József , re form. : Porzsolt 
Ernő. Nagyobbára gyári munkások, szénbányákban és aczélgyárak-
ban dolgoznak. 

Lancaster. Hivatalos adat nincs, magyarság száma cca 200. 
Vasgyárakban dolgoznak. 

McAdou. Hivatalos adat nincs. Helyszíni megállapítás szerint 
cca 800 magyar. Róm. kath. lelkész : Sefcsik Sándor. Van refor-
mátus egyház is. 

Leetchburg. Pi t tsburgh környéke. Hivatalos adat nincs. Magya-
rok száma cca 1500. Róm. kath. és re fo rmátus egyház. 

Penbrock. Philadelphiai szénvidék. Hivatalos adat nincs. Ma-
gyarok száma cca 80. 

Philadelphia lakóinak összes száma 1,823.779, ebből magyar a 
hivatalos statisztika szerint 11.513. Többnyire erdélyiek és Dunán-
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túliak. Gyári munkások. Erős szocialisták. Róm. kath. lelkész : Neu-
rirer Ödön, r e fo rmátus : Azari István. 

Phoenixville, Philadelphiai szénbányakörnyék. Hivatalos adat 
nincs. Magyarság száma cca 400. Református egyháza van, lelkész : 
Szabó István. 

Pi t ts town. Philadelphiai szénvidék. Hivatalos adat nincs, ma-
gyarok száma cca 200. 

Alleghany (lásd : Pi t tsburgh) . 
Pottswille, Philadelphiai szénvidék. Hivatalos adat nincs, 

cca 500 magyar . 
Punxutowney . P i t t sburgh környéki szénbányák. Hivatalos adat 

nincs. Cca 250 magyar . 
Reading összlakóinak száma 107.000, ebből a hivatalos statisz-

tika szerint 135 magyar . A helyszínén tör tént megállapítás alapján 
itt is eltolódás mutatkozik, amennyiben az ottani aczél- és vasút i 
kocsigyárakban dolgozik ezidőszerint cca 600 magyar . 

Dillonwille, hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 400. 
Róm. kath. lelkész : Várkonyi Miklós. 

Scranton összlakóinak száma 138.000, ebből magyar a hiva-
talos kimutatás szerint 888. Van re fo rmá tus egyháza, r e fo rmátus 
templommal. Szénbányászok és aczélgyári munkások. 

Shamokin. Philadelphiai szénvidék, hivatalos adat nincs, ma-
gyarság száma cca 50. 

Sharon. Hivatalos adat nincs, magyarság száma cca 700. Róm. 
katholikus lelkész : Major Dezső. Aczélgyárakban dolgoznak. 

Por tage . Pi t t sburgh környéki szénbányák. Hivatalos adat nincs, 
magyarok létszáma cca 250. 

Sharpeswille. Cleveland vidéki aczélgyárak. Hivatalos adat 
nincs. Magyarság száma cca 50—60. 

Brounswille. P i t t sbourgh környéki szénbányák. Hivatalos adat 
nincs. Magyarság száma cca 800. Református lelkész : Székely Sándor . 

Springdale. P i t t sburgh környéki szénbányák. Hivatalos adat 
nincs. Magyarság száma cca 300. 

Steel town. Philadelphia környéki aczéltelepek. Hivatalos adat ' 
nincs. Magyarság száma cca 600. 

Throop. Philadelphiai aczéltelepek. Hivatalos adat nincs. A ma-
gyarság száma cca 1000. Róm. kath. lelkész : Frasztaszki József 
francziskánus barát . Magyar szempontból nem megbízható. 

Uniontown, Pi t t sburgh környéki szénbányaközpont . Akkumu-
látorgyárak. Hivatalos adat nincs. Magyarság száma 1000. 

Warren . Hivatalos adat nincs. Magyar fa rmerek cca 250. 
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Wyoming. Hivatalos adat nincs. Szénbányák. Magyarság cca 100. 
Willkesbarre lakóinak száma 78.000. Magyarság számára 

hivatalos adat nincs, száma cca 1200. Szénbányászok[és sok üzletember. 
Molenauer. P i t t sburgh környéki szénbányák. Hivatalos adat 

nincs. Magyarság száma cca 250. 
Windbeer . Pi t tsburgh környéki szénbányák. Hivatalos adat 

nincs. Magyarság száma cca 2000. Róm. kath. lelkész : Folytán József , 
r e fo rmátus Kerekes Béla. 

Zelionople. Pi t tsburgh környéki aczélöntő, gummigyár , fürdőkád-
gyárak, hivatalos adat nincs. Magyarság cca 350. 

Northampton. Philadelphia környéki vasgyártelepek. Hivatalos 
adat nincs. Magyarság száma cca 2000. Többnyire tuladunai svábok. 

Jessop. Hasleton környéki szénbányatelep, Hivatalos adat nincs. 
Magyarság száma cca 150. 

Poliphant. Philadelphia környéki szénbányatelep. Hivatalos adat 
nincs. Magyarság száma cca 70. 

Mensfield. Hiv. adat nincs, cca 250 magyar . Bőr- és kémiai gyárak. 
Treskovv. Philadalphia környéki szénbányatelep. Hivatalos adat 

nincs. Magyarság száma cca 80. 
Kulpmont. Philadelphia környéki szénbányatelep és 
Mountcarnek. Hivatalos adat nincs. Magyarság száma cca 300. 

Róm. kath. lelkész : dr. Petrovics József . 
Willoc és Brousetown. Pi t tsburgh környéki bányatelepek. Hiva-

talos adat nincs. Magyarság száma cca 300. 
Palmertown. Hivatalos adat nincs. A magyarság száma cca 1000. 

Szén- és vasbányák. 
Cannonsburg. Pi t tsburgh környéki gyártelep. Hivatalos adat 

nincs. Magyarság száma cca 500. Trilles Béla magyar bankár . 
McRocks. Pi t tsburgh környéki báoyatelep. Hiva ta losada t nincs-

Magyarság száma cca 500. Erős szocialisták. 
Trauger . Hivatalos adat nincs. Magyarság száma cca 1000. Róm. 

kath lelkész : Balikó Bálint. 
Kingstown. Hivatalos adat nincs, téglagyárakban mintegy 400 

magyar dolgozik. Református lelkész : Pazár Miklós. 
Whittset t . Desytown. Staryoungen, Oil City, Avella. Pi t tsburgh 

környéki szénbányatelepeken dolgozik cca 1000 magyar. Oil City-
ben a re formátus lelkész : Szopó Ferencz. 

Pittock, Pi t tsburgh környéki bányatelep. Hivatalos adat nincs. 
Magyarság száma cca 250. Ref. lelkész : Krivulka Károly. 

Rositter. Pi t tsburgh környéki bányatelep. Hivatalos adat nincs, 
cca 200 magyar. Ref. lelkész : Tóth Kálmán. 
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Vaterloo. Hivatalos adat nincs. Magyarság száma cca 200. 
Pennsylvániában különben alig van hely, ahol néhány tucat 

magyar ne volna. Ezek adják ki a 75.000-ből még hiányzó számot. 
Ohio. Ohioban a magyarság száma a hivatalos statisztikai kimu-

tatás szerint 73.181, ami nagyjában megfelel a helyszínen szerzett 
adatoknak. A magyarság szétoszlása Ohioban a köve tkező : 

Akron lakosainak száma 208.435, ebből a hivatalos statisztika 
szerint magyar 6989. Főleg gummigyárakban dolgoznak. Róm. kath. 
lelkész : Dénes Ferencz. Erős szocialista. 

Barber town. (Lásd Akron.) 
Asthabula. Hivatalos adat nincs, helyszíni megállapítás szerint 

itt Fa i rpor tban és Conneautban van magyar cca 1000. Gyári mun-
kások. Róm. kath. pléb. : Bakai Árpád. Refor, lelkész : Újlaki Ferencz. 

Canton. Hivatalos adat nincs, magyarok száma cca 350. Ref. 
lelkész : ifj . Dokus Gábor. 

Cincinati összlakossága 401.247, ebből a hivatalos kimutatás 
szerint magyar 2873. Közöttük sok a Dunántuli sváb. Németajkú 
kath. pap juk van, aki azonban beszél magyarul is. Szocialisták. 

Cleveland összes lakossága 796.830, ebből magyar a hivatalos 
kimutatás szerint 29.724. Róm. kath. lelkész : Szepessy Gyula és 
Rikkert János . Magyar apáczák, magyar iskola. Görög kath. lelkész : 
Tabakovics János , re form, le lkészek: Tóth Sándor és Csutoros Elek, 
lu theránus lelkész : Rúzsa Károly. 

Columbus. Hivatalos kimutatás szerint lakossága 237.000, ebből 
magyar 878. Az egyházi adatok szerint a lakosság száma több. 
Magyar van cca 2500. Róm. kath. lelkész : Pyevec Miksa, re form. : 
Hankó Gyula. 

Dayton összlakosságának száma 152.599, ebből hivatalos statisz-
tika szerint magyar 1921. Az egyházközségtől szerzett adatok szerint 
a magyarság száma itt is több, cca 3000. Róm. kath. le lkész: 
Vojnics Dezső. Magyar iskola, magyar apáczák. Repülőgépgyárban 
és vasúti kocsigyárakban dolgoznak. 

Dillonwille. Hivatalos adat nincs. Magyarság száma cca 1000. 
Református lelkész : Várkonyi Miklós. 

Newark, Ohio. Hivatalos adat nincs. Magyarság száma cca 300. 
Youngstown lakosainak összes száma : magyarok hivatalos 

adat 2684. Az egyházi informácziók szerint a magyarság száma több, # 

cca 4000. Róm. kath. lelkész : Várlaki Sándor , reform. : Gerendai 
László. Gör. kath. : Suba Ernő. Gyári munkások. 

Elyria. Hivatalos adat nincs. Magyarság száma cca 800. Drót-
és p léhedénygyárakban dolgoznak. Refor. lelkész : ifj. Kalassai Sándor. 
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Fairport . Hivatalos adat nincs, cca 1500 magyar . Róm. kath. 
lelkész : Egner Emil. Van re form, egyház is. 

Girard. Hiv. adat nincs, cca 150 magyar. Aczéltelepeken dolgoznak. 
Hubbard. Hivatalos adat nincs, cca 150 magyar. Aczéltelepeken 

dolgoznak. 
I Lorain. Hivatalos adat nincs. Magyarok száma cca 3000. Aczél-

telepeken dolgoznak. Róm. kath. p lébános : Köller Endre . A görög 
keleti : Csopai Gyula, r e fo rmá tus : Horváth Sámuel. 

Paineswille. Hivatalos adat nincs, cca 250 magyar . 
Sanduski. Hivatalos adat nincs, eca 150 magyar . 
Drakes. Hivatalos adat nincs, cca 300 magyar . 
Saneswille. Hivatalos adat nincs, cca 150 magyar . 
Congo. Hivatalos adat nincs, cca 200 magyar . 
Springfield. Hivatalos adat nincs, cca 600 magyar . 
Maynard. Hivatalos adat nincs, cca 100 magyar . 
Glouster . Hivatalos adat nincs, cca 100 magyar . 
Stubenwille. Hivatalos adat nincs, cca 700 magyar. 
St ruders . Hivatalos adat nincs, cca 150 magyar. 
Toledo lakosainak összes száma : 243.000, ebből magyar a 

hivatalos kimutatás szerint 3041. Az egyháztól szerzett informáczió 
szerint a magyarság száma itt is több, cca 5000. Róm. kath. lelkész : 
Eördög Elemér, r e fo rmátus lelkész : Bogár Lajos, görög kath. : 
Kompodai. Magyar apáczák, magyar iskola. Aczél-, automobil- , ha jó-
gyárakban dolgoznak. 

Troy. Hivatalos adat nincs, magyarság száma cca 150. 
Warren . Hiv. adat nincs, cca 100 magyar, Gummiköpenygyár . 
Niles. Hivatalos adat nincs, cca 300 magyar 
Martinsferry. Hiv. kim. nincs, cca 400 magyar . Erős szocialisták. 
Medina. Hivatalos adat nincs, cca 200 magyar. 
Aliance. Hivatalos adat nincs, cca 500 magyar. 
Indiana. Hivatalos kimutatás szerint magyarság száma 9351. Az 

egyházaktól szerzett információ szerint a magyarság száma itt is 
nagyobb, cca 12.000. A következőképen oszlik el : 

South Bend. Hivatalos kimutatás nincs. Magyarság száma cca 
5000. Róm. kath. lelkészek : Horváth Lőrincz és Győrffy Géza, káp-
lán gróf Wencheim Géza, re formátus lelkész: Dezső János . Magyar 
apáczák, magyar Iskola. Patkó- és gazdasági gépgyárak. 

Indianapolis. Hivatalos kimutatás szerint cca 315 magyar. 
Elkhart . Hivatalos kimutatás nincs, cca 200 magyar. 
East Chicago. Magyar cca 2000. Róm. kath. leik. : Scheffer Sándor. 
Gary. Hivatalos kimutatás nincs, cca 2500 magyar . Róm. kath. 

le lkész: Tóth József, magyar apáczák, re formátus lelkész : Boros Jenő. 
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Harbor . Hivatalos kimutatás nincs, magyarság száma cca 500. 
Vasöntödékben dolgoznak. 

Whiting. Hivatalos k imutatás nincs, cca 500 magyar . 
Hammond. Hivatalos k imuta tás nincs, cca 500 magyar. 
Illionis. Hivatalos kimutatás szerint a magyarság száma : 34.437. 

Következőkép oszlik m e g : 
Aurora . Hivatalos kimutatás nincs, cca 500 magyar. 
Chicago összes l akossága : 2,701.705, ebből a hivatalos kimu-

tatás szerint magyar 26.106. Róm. kath. plébános : Soltész István, 
r e fo rmá tus lelkészek : Boros, Jenő, Rampl Rudolf, Virág István és 
Jezernicki Aladár. Sok közöt tük a felekezetnélküli szocialista. 

Illionis államban sok fa rmer is van, számuk néhány százra t ehe tő . 
Elgin. Hivatalos kimutatás nincs, magyarok száma cca 600. 

Orosháziak, erős szocialisták. 
Joliét . Hivatalos k imutatás nincs, cca 600 magyar . 
Michigan. A hiv. kim. szerint Michigan államban a magyarság 

száma 22.607. Ez a szám a következő nagyobb helyeken oszlik meg : 
Detroit összlakossága 993.678. Ebből magyar 13.564. Róm. 

kath. le lkész: Kovács Lajos, r e f o r m á t u s : Borsos István, lu theránus • 
Albrecht Géza, gör. kath : Knapik Antal. Gyári munkások a Ford 
és más gyárakban dolgoznak. 

Flint. Hivatalos kimutatás nincs, magyarság száma cca 2000. 
Róm. kath. p lébános : Nagy Dezső. Református lelkész : Mircse Károly. 

Kalamazoo. Hivatalos adat nincs, cca 600 magyar. 
Gearsarge . Hivatalos kimutatás nincs, cca 100 magyar . Réz-

bányákban dolgoznak. 
Mouskegon. Hivatalos kimutatás nincs, cca 300 magyar. 
Por t Youron. Hivatalos kimutatás nincs, cca 200 magyar . 
Grand Rapit. Hivatalos kimutatás nincs, cca 250 magyar. 

Bútorgyárakban dolgoznak. 
Wiskounsin. Hivatalos kimutatás szerint 10.016 az ot t lakó 

magyarok száma. Ez a szám az egyes helyeken következőképen 
oszlik meg : 

Millwouke. Hivatalos kimutatás szerint a magyarok száma 
4803. Református egyház lelkésze Laki Dezső. Erős szocialisták. 
Dr. Kaczér Sándor és Beleznay Ferencz. 

Cudahy. Hivatalos kimutatás nincs. A magyarok száma cca 1500. 
Wiskounsin államban szintén vannak magyar farmerek, szá-

muk 3—400. 
A hivatalos statisztikai adatok szerint a következő államokban 

vannak még magyarok : 
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Minnesota 4.277 
Jowa - 747 
Missouri . 8.000 
North Dakota . _ 2.319 
South Dakota 585 

- Nebraska 810 
Karisas . . . ___ ___ . . . . . . . . . . . . 622 
Delaware 226 
Maryland 1.947 
Columbia 219 
Virginia 1.293 

Virginia nagyobb telepei közé tar tozik Ethel, magyarság 
száma cca 800. Református lelkész Pécsi József . 

Logan. Szénbányatelep, magyarság száma cca 800 
Metewan, cca. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Pageton, cca . . . . . . ___ . . . . . . . . . ___ ___ 100 
Williamson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Baxtel, cca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Havaco, cca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Kermit, cca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 150 
Ashland, cca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

Wes t Virginia. Hivatalos adatok szerint magyarok száma 6200. 
Egyik legje lentékenyebb he lye : Pocahontas , magyarok száma 
cca 4000. Róm. kath. lelkész Páter Angilus (Hoch) német bencés 
barát , aki Magyarországon tanult meg magyarul . Református pap 
Kovácsi Miklós, volt országgyűlési képviselő. 

North Carolina. Magyarok száma hivatalos adatok alapján 70. 
South Carolina. Hivatalos ada tok alapján 60. 
Georgia. Hivatalos adatok alapján 250. 
Florida. Hivatalos adatok alapján 383. 
Kentucky. Hivatalos ada tok alapján 1084. Legnagyobb helye : 

Himlerwille, magyarok száma cca 900. 
Tennessee. Hivatalos adatok alapján 320. 
Alabama. Hivatalos adatok alapján 380. 
Mississippi. Hivatalos adatok alapján 50. 
Arkansas. Hivatalos adatok alapján 108. 
Lousiana. Hivatalos adatok alapján 305. 
Oklahoma. Hivatalos adatok alapján 311. 
Texas. Hivatalos adatok alapján 940. 
Lousianaban fekszik Árpádhon (Albion), magyarok száma 

cca 1000. Főleg fa rmerek és gyümölcs termelők. 
Montana. Hivatalos adatok alapján magyarok száma 935. Leg-

nagyobb magyar telep Butta, magyarok száma cca 600. Rézbányák-
ban dolgoznak. 



288 Szász József. 

Idaho. Hivatalos adatok alapján magyarok száma 240. 
Wyuming. Hivatalos adatok alapján 350. 
Colorado. Hivatalos ada tok alapján 1200. Legje lentékenyebb 

magyar telepe Denwer szénbánya cca 800 magyar . 
New-Mexico. Hivata los adatok a lapján 130. 
Arizona. Hivatalos adatok alapján 210. 
Utah. Hivatalos adatok alapján 180. 
Navada. Hivatalos adatok alapján 50. 
Washington. Hivatalos adatok 1056. 
Oregon. Hivatalos ada tok alapján 900. 
California. Hivatalos adatok alapján 5252. Je len tékeny a magyar-

ság száma San Franc iscóban . Hivatalos adatok alapján 1390. 
Los Angelos. Hivatalos adatok alapján 1706. 
A következő városokban találhatók még je lentékenyebb szám-

ban magyarok : 
Baltimore. Hivatalos adatok alapján 102. 
Birmingham. Hivatalos adatok alapján 1393. 
Boston. Hivatalos adatok alapján 300. 
Dallas. Hivatalos ada tok alapján 150. 
Menfis. Hivatalos adatok alapján 90. 
New Orleans. Hivatalos adatok alapján 80. 
Omaha. Hivatalos adatok alapján 534. 
Oakland (Calif). Hivatalos adatok alapján 388. 
San-Louis. Hivatalos adatok alapján 6637. Szervezet lenek, erős 

szocialisták. Református le lkész : Kardos József . 
San Pau l . Hivatalos adatok alapján 1792. 
Mineopolis (Minesota) cca 1000 magyar. 
Dulut, cca 500, az ottani gőzmalmokban dolgoznak. 
Seatle. Hivatalos adatok alapján 359. 
Spokane (Wash.) Hivatalos adatok alapján 160. 
Wilmongton. Hivatalos adatok alapján 162. 
Nagyjából ez a magyarság elhelyezkedésének képe. Ha ez ada-

tokból levonjuk a mult évi visszavándorlókat és a megmaradt szám-
hoz hozzáadjuk az újszülöt teket , valamint az Egyesült-Államok terü-
letén ide-oda vándor lóka t és a már Amerikában született , de még 
magukat magyarnak tar tó magyarokat , továbbá az 1920. óta beván-
dorlott magyarokat , azt hiszem megállapíthatom, hogy a magyarság 

/ s 

szama ezidőszerint az Eszakamerikai Egyesült-Államokban eléri a 
450.000-et. 



Közgazdasági hírek. 
A z A l t a l á n o s F a i p a r i é s F a k e r e s k e & e l m i R. -T . közli, hogy Chavanne 

Miksa elnöklete alatt a napokban tartotta rendes közgyűlését, amely elfogadta az 
előterjesztett mérleget, valamint az igazgatóság javaslatait és elhatározta, hogyj 
a 2,273.235-63 korona tiszta nyereségből a tartalékalap dotalasa után az 1921. év 
osztalékszelvény részvényenként 20 koronával (10°, o) váltassék be folyó hó 23-átol 
kezdve Budapesten a „Mercur" Vaítóüzleti R.-T. (V., Fürdő-utca 3.), Debrecenben 
az Általános Forgalmi Bank R.-T. és Wienben a Bank & Wechselstuben A.-G. 
„Mercur" (I., Wollzeiiíe 3.) pénztárainal. 

R é s z v é n y t á r s a s á g - V i l l a m o s é s K ö z l e k e d é s i V á l l a l a t o k s z á m á r a . 
E társaság igazgatosaga az 1922 junius 8-ára összehívott közgyűlésnek a mult 
év szeptember havában 16 millió koronárol 40 millió koronára felemelt alap-
tőke után 25 szazaiékos 50 korona (az előző évben 36 korona) osztalék kifi-
zetését javasolja. 

A T e u d l o f f - D i t t r i c h B u d a p e s t i A r m a t u r a - , S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
R. -T . igazgatósága legutóbb tartott üresén az idei 2,065.93272 K-nyi tiszta nyere-
ségből 17%, azaz : 5 K osztalék kifizetését határozta el a tavalyi 26 K szemben. 

T ő k e e m e l é s . A Globus 12 millió koronárol 18 millió koronára emelte föl 
alaptőkéjét. Minden két régi részvényre egy ujat adnak 400 koronáért. 

G a n z és T á r s a - B a n u b i u s Gép- , W a g g o n - és H a j ó g y á r R. -T. legutóbb 
megtartott igazgatósági ülése ugy hatarozotí, hogy a közgyűlésnek részvényenkint 
6Ü0 koronás osztalék kifizetését fogja javasjatba hozni. 

A M a g y a r É l e l m i s z e r s z á l l i t ó é s Á n i k e r e s k e d e l m i R.-T. k ö z g y ű l é s e 
é s o s z t a l é k a . A Magyar Élelmiszerszállitó és Arukereskedelmi R.-T. mult hó 19-én 
tartotta évi rendes közgyűlését, melyen 6°/o, részvényenkint 60 korona osztalék 
fizetését határozta el. Leicht Zsigmond igazgató 25 éves jubileuma alkalmából 
Serbán János min. tan. elnök meleg szavakkal méltatta érdemeit és a közgyűlés 
iránta való elismerésének jegyzőkönyvileg adott kifejezést. 

A B e l v á r o s i T a k a r é k p é n z t á r R . -T . igazgatósága a legutóbbi közgyűlés-
től nyert felhatalmazás alapján alaptőkéjének 48 millió koronárol 60 millió koro-
nara való felemelését hatarozta el, ^4.000 db, az 1922. üzletévre osztalékra 
jogosító uj részvény kibocsátása által, melyek a régi részvényeseknek 4 : 1 arány-
ban, netto 650 K árban, kamat-és költség felszámítása nélkül ajántatnak fel. Az 
e.ővételi jog e ho 15-től 27-ig gyakorolhato az intézet pénztáránál. A tőkeemelés 
folytán a takarékpénztár saját tőkéi 76 millió koronára emelkednek. 

A M a g y a r O r s z á g o s K ö z p o n t i T a k a r é k p é n z t á r részvényesei máius 
31 -én rendkívüli .közgyűlést tartottak, mely elhatározta a társulat alaptőkéjének 
60 millió koronárol 72 milló koronára való felemelését és az e célból kibocsátott 
20.000 darab uj részvénynek legalább 2200 koronás árfolyamon szabadkézből való 
értékesítésére felhatalmazást adott az igazgatóságnak. A közgyűlés egyben tudo-
másul vette az igazgatóság bejelentését, hogy ezen uj részvények elhelyezése — szin-
dikátus mellőzésével — a takarékpénztár régi részvényeseinek és ügyfeleinek 
jegyzése által biztosítva van. 

A M a g y a r - C s e h I p a r b a n k r . - t . igazgatósága legutóbb megtartott ülésén 
az 1921. évi tiszta nyereséget 20,151.354.65 K-ban allapitotta meg. A junius hó 
8-ára összehívott rendes közgyűlésnek javasolni fogja, hogy 15°/o-os osztalékul 
(a tavalyi 12%-kal szemben) 12.000.000 K tartalékalapra 2,500.000 K, adótartalékra 
2,000.000 K, nyugdijalapra 2,000.000 K fordíttasson, mig a fennmaradó 1,651.354.65 K. 
uj számlára vitessen elő. 

A M a g y a r L e s z á m í t o l ó é s P é n z v á l t ó B a n k most tartotta L1I. rendes 
közgyűlését, amely megállapította az 1921. évi mérleget. A kimutatott 24,369.287.09 K 
nyereségből az 1921. üzletévi szelvény 50 koronával kerül junius hó 1-től kezdve 
beváltásra, A közgyűlés elhatározta, hogy az intézet alaptőkéjét 140,000.000 koro-
náról 200,000.000 koronára emeli fel. A kibocsátásra kerülő uj részvényekre a 
régi részvényeseknek elővételi jog biztosíttatik oly módon, hogy minden 5 drb. régi 
részvény alapján 2 drb. uj részvény vehető át darabonként 670 K árfolyamon. Az 
elővételi jog junius 1-től 10-ig bezárólag gyakorlandó. 

5 
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A K ő b á n y a i G ö z t é g l a g y á r t ö k e e m e l é s e . A Kőbányai Gőztéglagyár 
junius 14-ére rendkívüli közgyűlést hívott egybe a 4,365.000 koronás részvény-
tőkének 18.175 darab új részvény kibocsátásával 8 millió koronára való föleme-
lése ügyében. Az új részvényeket — amint értesülünk — a részvényesek igen 
kedvező fel té te lek mellett kapják. A vállalatnál egyébként érdekel tséget vállalt 
az a belga pénzcsoport, amely nemrégiben a Dräsche részvényeiből is egy nagy 
tételt vett át. 

A F o n c i è r e Á l t a l á n o s B i z t o s í t ó - I n t é z e t i g a z g a t ó s á g a folyó évi 
május hó 31-én tartott ülésében elhatározta, hogy a közgyűlésnek a 400 korona 
névértékű intézeti részvény 1921. évre vonatkozó osztalékszelvényének 45 ko-
ronával (tavaly 30 korona) való beváltását fogja indítványozni. A tartalékalap 
és díj tartalékok 107,6?4.573 25 kor.-ról 160,000.442 07 K-ra emelkedtek és igy az 
1920-iki mérleghez képest 52,325.868-82 K-val szaporodtak. 

A M a g y a r S z a l á m i g y á r uj é r d e k e l t s é g e . A Magyar Szalámigyár R.-T. 
megszerezte a több, mint négy évtizede fennálló és kitűnő márkájú szegedi 
Zinner-féle szalámigyár részvénytöbbségét . 

A z E l s ő P e s t i Spódium é s E n y v g y á r közli, hogy a közgyűlés az alap-
tőkének 80 millió koronára leendő felemelését határozta el. Minden régi részvény 
alapján egy uj vehető át junius 6-tol 13-ig 630 koronáért az Angol-Magyar Banknál. 

A z E l ső M a g y a r Iparbank k ö z g y ű l é s e . Az Első Magyar Iparbank 
Münk Péter elnöklete alatt mult hó 26-án tartotta meg 57. évi rendes közgyű-
lését. A közgyűlés elhatározta, hogy az 1921. évi osztalékszelvény részvényen-
ként 36 koronával (12°/o) váltassék be. Elhatározták továbbá az alaptőkének 
40,000.800 koronáról 100,000.200 koronára való fölemelését, olyképen, hogy 
66.668 darab 300 K n. é. u j részvényre a régi részvényeseknek az elővételi jog 
2 : 1 arányban 600 K nettó-árfolyamon, kamat- és költségmentesen ajánltassék 
föl, a fennmaradó részvényekre nézve az igazgatóság felhatalmazást nyert, hogy 
azokat belátása szerinti időpontban szabad kézből értékesítse. Az elővételi jog 
a bank pénztáránál (V., Nádor-utca 12.) május 27-től junius 3-ig gyakorolható. 
Az igazgatósági ülésen az eddigi alelnök, Münk Péter, elnökké választatott meg. 

„Gizel la" G ő z m a l o m r.-t. A báró Madarassy-Beck Marcel elnöklete 
alatt most megtartot t közgyűlés elhatározta, hogy a 3,823.776 koronát kitevő 
tiszta nyereségből részvényenkint 50 korona osztalékot fog junius 1-től a 
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank-nál kifizetni, továbbá, hogy a részvény-
tőkét 10,350.000 koronáról 15 millióra felemeli. Az elővételi jog 5 : 2 arányban 
200 koronás árfolyam junius 1-től 10-ig a Leszámítoló Banknál gyakorolható. 

A Lloyd-Bank R é s z v é n y t á r s a s á g közli, hogy mult hó 24-én tartotta 
első évi rendes közgyűlését, amelyen az igazgatóság összes javaslatait egyhan-
gúlag elfogadták. Ennek megfelelően a közgyűlés ugy határozott, hogy a 
kimutatott 5,613.592*53 korona tiszta nyereség tel jes egészében a következő 
üzletév számlájára vitessék elő. 

B a c h e r és K u n s t ä d t e r b a n k h á z a cég alatt Budapesten (V., Dorottya-u. 
8.) dr. Bacher Pál, a Magyar Bőrbeszerzési Rt. (Készbőrközpont) f. a. vezér-
igazgatója és Kunstädter Andor, az Angol-Magyar Banknak a bank- és tőzsde-
körökben előnyösen ismert volt fiókígazgatoja bankházat alapítottak, melya.bank-
és tőzsdeszakmába tartózó összes ügyletekkel foglalkozik. 

A M a g y a r Á l t a l á n o s G é p g y á r R.-T. közli, hogy 1921. üzleti évre 
részvényenként 20 K osztalék kerül kifizetésre. 

A z „ A t l a n t i c a Trust" R.-T, e hó 3-án tiszasülyi Polnaij Jenő elnöklésé-
vel megtartott rendes közgyűlése 100 korona osztalék (50%) fizetését határozta 
el. A közgyűlés Patschek Ferencet mint uj tagot választotta be az igazgatóságba. 
A szelvények junius 7-től kerülnek beváltásra. 

Az „At lant i ca Truszt" R.-T. novemberben megállapított 100,000.000 koro-
nára történő alaptökefelemelésnek 2. részletét (eddig 40,000.000 korona lett kibo-
csátva) 30,000.000 koronát behívja. Minden 2 régi részvény alapján 1 uj, 1922. evi 
szelvénnyel ellátott részvény vehető át 500 K árfolyamon 1922 június 7-étől 
június 17-éig az „Atlantica Trust" főpénztáránál és az Angol-Osztrák Banknál. 

M a g y a r F o r g a l m i B a n k Rt. f. hó 8-án tar t ja közgyűlését, melyen az 
igazgatóság javasolni fogja, hogy a kimutatott 10,108.566-83 korona tiszta nyere-
ségből 32 K (16° o) osztalék fizettessék. 

A Barót i t ranzakc iója . A Baróti Szeszfinomíló Részvénytársaság közli, 
hogy közgyűlése elhatározta, hogy a Villányi Pezsgőgyárral érdekközösségre 
lép és 25.000 új Baróti-részvényért 12.500 Villányi-részvényt vesz át. 
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Püspöki uradalmi bérpince r.-t Vác 
Központi iroda: 

Budapestf V.f Zrínyi-utca 7, 

Külöftieges Épifési és Faipari 
Részv.-társ. 
BUDAPEST, 
VI., Röppen tyü-u . 62. 
Telefon : 147-91, 4 - 2 3 , 131-56. 
Sürgönyeim „Külépit" Bpest. 

l y é s z i t : Gyorsrendszerü és magasépítése-
ket. Épület-, mű- és tömegbútor-asztalos 

munkákat. Jégszekrényeket és hűtőberende-
zéseket. Keltetőgépeket és baromfitenyésztési 
eszközöket. V a s s z e r k e z e t e k g y á r t á s a . 
Gőzfürész . — Á c s t e l e p . — B é r v á g á s . 

Lukács & Co., Wien 
Karlsplatz 14. 

Telefon : 
53-4-88, 
59-5-78, 

Wiedner Hauptstrasse 1. Telefon : 
53-4-88, 
59-5-78, 

Sürgönyeim : Lloydlukács. 
59-5-79, 
54-2-31, 

Érdekközösségben a 
Lloydbank Részvénytársasággal, Budapest. 

o 
• 

• 

Klein-íéle szappanok a legjobbak. 
• 

• 

• 

-
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Az ANGOL-OSZTRÁK BANK 
Budapesti fióktelepe : V., Fürdő-utca 6. 
Alaptőke: 200.000,169. Tartaléktöke: 152,000.000 

Központi intézet : 

„Anglo-Österreichische Bank" W i e n . 
F I Ó K O K • Auss igag .Bodenbach .Brünn, 

Brüx, Cernowitz, Eger, Fal-
kenau, Franzensbad, Gmünd, Graz, Inns-
bruck, Johannisbad, Kaaden, Karbitz, 
Karlsbad, Karolinenthal, Komotau, König-
grätz, Korneuburg, Laa a Th , Leitmeritz, 
Linz, Lobositz, London, Marburg, Marien-
bad, Melnik, Nagyvárad, Olmütz, Pardu-
bitz, Pilsen, Pirano, Prag, Prossnitz, Saaz, 
St.-Pölten, Suczawa, Teplitz, Tetschen, 
Tratenau, Triest, Weipert, Wels, Znaim. 

Foglalkozik minden a bankszakmába 
vágó ügyletekkel, u. m. váltóleszámo-
lással és behajtással incasso), érték 
papírok bizományképeni vásárlásával, 
takarékbetétek elfogadásával, hitel-
levelek kül- és belföldre való kiállí-
tásával stb. stb. Áruosztálya a legelő-
nyösebb feltételek mellett előleget ad 
árukra, azonkívül vesz és elad bizo-
mányban mindenféle árucikkeket stb 

SBB1II9IEB9BBBBBB8BHIBBHB9BSB9HIHSII IRIHBHBIBBIIBBII 

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A KIADÓHIVATAL. 
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itutosaiaai 

Vármegyei Mezőgazdasági 
és Ipa r fe j l esz tő r.-t. Szolnok 

G Y A 
Szolnoki te lepein : 
Elsőrendű konzerveket : sűr í te t t para-
dicsomot. savanyitott káposztát , e c e t e s -
ugorkát és zöldparadicsomot , mindenféle 
gyümölcs ízt , különféle befőtteket , birs-
almasajtot , s z a l o n - é s karácsonyfa-cukor-
kákat : elsőrendű t é s z t a f é l é k e t : tojássa l 
kész í tet t maccaronit , tarhonyát, különféle 
l eve s t é sz táka t : kenyér és péksüteményt : 
ece te t . Saját gőzmalom, gözfürész . fa-
megmunkáló, cementárugyár, dobozgyár. 

R T : 
Budapest i te lepein : 
„STEINER JÓZSEF és FIA" gyártmá-
nyú kekszet , ké t szersü l te t , gyógy-
kenyeret. pékkenyeret és süteményt , 

puddingport stb. 
• 
Poroszlói te lepein ; 
Saját gőzmalom, gőzfürész , olajsajtó, 
kendertörő. ecetgyár, cementárugyár. 

Budapesti központi i roda: 
V. ker., Zr inyi -utca 7. s zám. 

Telefon : 7 5 — 9 6 , 9 6 — 3 6 . 



A pályaválasztási tanácsadás* 

i. 

A munkamegosztás és a hivatások. 

Korunk egyik leginkább szembetűnő jelensége a nagymérvű 
munkamegosztás . A szellemi és gazdasági tevékenység mindjobban 
differenciálódik, mind több és több munkaág sar jadzik ki a régiek-
ből, amelyeket azután állandóan különböző egyének kizárólag végez-
nek. A- közgazdaság számos ágra oszlik, az egyes közgazdasági 
ágakból folyton ú jabb és ú jabb foglalkozási mellékágak haj tanak 
ki, egy és ugyanazon foglalkozási mellékágban nagyszámú speciá-
lis szakma képződik. Egyaránt tapasz ta lha t juk ezt a testi és a szel-
lemi munka terén. 

Neves szociológusok véleménye szerint a társadalmi életben 
ugyanaz a fejlődési tö rvény érvényesül , mint az állatok világában. 
Ott is a fej lődés kezdet legesebb szakában kevés faj jal találkozunk, 
amelyek magasabb fej lődési fokon mind több alfajra oszolnak és 
egyes sa já tosságok el térő kiképzésével állanak elő. 

A munkamegosztás nagy elvéből kifolyólag sokféle hivatás 
keletkezik, ami a társadalmi osztályképződésnek is alapja. 

A munkamegosztás , mely ké tségbevonhata t lanul a szociális 
élet egyik legfontosabb jelensége, szétválasztja és összekapcsol ja az 
embereket . A haladás, a kul túra emelkedése, a fokozódó munka-
megosztásból áll elő. A munkamegosztás ismét a szellemi és testi 
erők különbözőségének eredménye. Ezek az erők csak lassan diffe-
renciálódtak. Legelőször állott elő az elkülönülés a család körében, 
azután fejlődik a hivatásos és szociális munkamegosztás , midőn szét-
válnak a magasabb és alacsonyabbrendű, a szellemi és testi munka. 
Csak lassan válik el az ipar ' a házi- és mezőgazdaságtól . Azután az 
ipar differenciálódik, a mezőgazdasági munka csak későbben és las-
sabban speciálizálódik. A gazdasági életben a tőke, a gépek, a nagy-

* Felolvastatott a Magyar Közgazdasági Társaság 1922. évi március 3-án 
tartott tanácskozmányán. 
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üzemek fej lődése eredményezik a differenciálódási processzus fej-
lődését. Ma az emberek többsége majdnem kizárólag egyetlen fog-
lalkozást űz, egyetlen hivatásnak él,.a munka egyet len ágának szen-
teli minden erejét , minden tudását , minden tö rekvésé t . Ezeknek az 
egyes munkaágaknak köre mindig kisebb lesz. A különböző emberi 
erők kifej lesztésére, a munkamegosz tás t e r j edésé re és a szükségle-
tek szaporodására veze the t jük vissza a foglalkozási ágak számának 
nagy emelkedését . 

Míg a 13-ik és 14-ik században még a nagyobb német váro-
sokban sem volt több, mint 25 céh, addig a 1895. évi német ipar 
és foglalkozási statisztika már 10.298 különféle foglalkozást sorol 
fel. A hivatás-megjelölések száma folyton növekedik. A német biro-
dalom foglalkozási s tat iszt ikájában a foglalkozások száma 1882— 
1895-ig 4119 cel szaporodot t . 

Egy pillantás a Magyar Szent Korona Országainak 1910. év-
népszámlálásáról kiadott munka III. részébe, mely kötet 1300 olda-
lán népünk foglalkozási viszonyai tükröződnek vissza, meggyőz ben 
nünke t a foglalkozások különbözőségének szédítő gazdagságáról.* 
A foglalkozási ágak be tűrendes névjegyzéke 60 fólió oldalt tölt meg. 
Ebben a névjegyzékben pl. a kovácsok 19 fa j t á j a szerepe l : ásó-, 
balta-, csat-, eke-, fegyver- , fejsze-, gépész-, gyógy-, hajóiszkába- , 
iszkába-, kapa-, karika-, kasza, kazán-, lánc-, lapát-, patkó-, szeg-, 
szerkovács. 

Manapság úgyszólván mindennap ú j hivatások keletkeznek. 
Mind többen vetik magukat valamely speciális cikk kizárólagos készí-
tésére, valamely kizárólagos munka-szolgál ta tásra . A specialisták 
korában élünk. (A pályaválasztási tanácsadás is egy ú j hivatás !) 

Ilyen körülmények közöt t nem csoda, mily nehéz annak elha-
tározása, hogy az életbe kilépő, az iskolából távozó egyén hol 
keresse boldogulását , milyen pályára lépjen, hol találja meg hiva-
tását ? 

II. 

A hiuataluálasztás motivációja. 

A hivatalválasztás okainak problémája igen érdekes, de egy-
úttal igen szövevényes közgazdasági és szociálpolitikai kérdés. 

Nem mondha t juk azt, hogy a kérdés megvilágításával, fontos-
sága dacára, a tudomány eddig nagyon sokat foglalkozott volna. 

* Magyar Statisztikai Közlemények. Uj sorozat. 52. kötet. Budapest 1914. 
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A német Verein fü r Sozialpolitik egyik érdeme, hogy kezdeménye-
z ő i g és ú t törőén lépett fel a kuta tás ezen rögös és tüskés terüle-
tén. W e b e r Adolf professzor indí tványára elhatározta az egyesület , 
miszerint vizsgálat tá rgyává teszi, hogy a nagyipari üzem mily szel-
lemi és pszichikai tu la jdonságokat kíván meg a munkásság tó l? 

Bücher Károly lipcsei nemzetgazda elnöklete alatt bizot tságot 
küldöttek ki a munkálat te rvezetének, céljainak kidolgozására. 
A bizottságban oly kiváló tudósok foglal tak helyet, amilyen Herk-
ner, Schmoller és Weber Adolf. 

Weber Miksa heidelbergi tanár 1908-ban kiadott munkájában : 
„Erhebungen über Auslese und Anpassung (Berufswahl u. Berufs-
schicksal) der Arbei terschaf t der geschlossenen Grossindustr ie" igen 
ér tékes adalékokat szolgáltatott a vizsgálati módszer kidolgozásá-
hoz. Az ankét nagy súlyt helyezet t annak megvizsgálására, hogy 
miképen történik a munkások sze lekc ió ja? 

A kérdőívből különösen érdekelnek bennünke t azok a kérdé-
sek, melyek a pályaválasztás okait, az előbbi foglalkozásokat , az 
állásváltozás okait kuta t ják . Igen érdekesek a kérdőív utolsó pontjai , 
melyek így hangzanak : Milyen életcélt remél e lé rn i? Milyen célt 
tűzött ki magának azelőtt ? Az ankét munká já t egy egész csapat 
tudós vállalta magára. Az eredmények a Schriften des Vereins f ü r 
Sozialpolitik c. gyű j temény több köte tében jelentek meg. Ezek közöt t 
a legter jedelmesebb és legalaposabb tanulmány Bernays Mária dr. 
ph. munkája , aki a gladbachi fonó- és szövőgyár r.-t. munkásviszo-
nyait tanulmányozta. Bernays Mária, hogy mennél jobban megös-
merhesse a munkásokat és munkájukat , inkognito beállott mint 
munkásnő a gyárba, ahol néhány hétig dolgozott . Azután fe l fedte 
a gyár igazgatója előtt kilétét és munká jának célját. Ez ak i s sé szo-
katlan exper imentumot megértéssel fogadta és a tudós nőnek meg-
engedte, hogy ankét jé t folytassa, sőt tőle te lhetőleg előmozdította 
kutatásait . Bernays doktornő további négy hónapig gyűj tö t te a vála-
szokat a kérdőívek pontjaira. Könyve a munka pszichológiáját lénye-
gesen előbbrevit te. Különösen érdekelnek bennünke t a könyvnek 
azok a részei, melyek a pályaválasztás okaival, az állás- és helyi-
ségváltozással, a pályaválasztás je lentőségével , a pályasorsokkal 
foglalkoznak. 

A könyvből láthat juk, hogy sokan (a megkérdezet tek 35 szá-
zaléka) vagy nem akar ják vagy nem tudják pályaválasztásuk okát 
megjelölni. Bernays nézete szerint sokan a gyári munkát valami 
magától ér te tődő dolognak tar t ják , vagy szellemileg annyira eltom-

l* 
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pultak, hogy oly kérdésekre , melyek bizonyos gondolkodást igé-
nyelnek, nem képesek válaszolni. 

A válaszok, melyek a pályaválasztás okaira irányuló ké rdés re 
adat tak, két főosztályra oszthatók. T. i. : 

1. Azokra, melyeknél a kerese ten kívül és a kereset mellett 
más személyes momentumok voltak irányadók, ezek: „saját akara-
tomból", „a szülők k ívánságára" , „a szülők, vagy tes tvérek tevé-
kenységéből kifolyólag". 

2. Azokra, melyeknél a gazdasági kényszer érvényesül , ame-
lyeknél tisztán pénzbeli tekintetekből tör ténik a pályaválasztás. 
„Gyorsan és jó keresethez jutás" , „más kerese t hiánya", „szükség", 
„szegénység" . Az összes munkaerők pályaválasztásánál két ok volt 
a legnagyobb befolyással . Az egyik a szülők vagy a tes tvérek hiva-
tása, a másik a szükség. Mindkét főkategór ia majdnem egyformán 
van képvise lve : 26'8, illetve 26 '1%. 

Ha külön vizsgáljuk a férfi- és női munkások válaszait, azt 
találjuk, hogy a tisztán anyagi motívumok több mint kétszer olyan 
gyakoriak a munkásnőknél , mint a munkásoknál . Míg az egyéni 
kívánság kétszer olyan gyakori a munkásoknál , mint a munkás-
nőknél. 

A kvalifikált és nem kvalifikált munkások motívumjai között 
is nagy különbségek vannak. Itt szembetűnik mindenekelőt t a különb-
ség a takácsok és fonók között . A takácsoknál az apa mestersége 
a pályaválasztás oka az esetek 28"970-ában, míg az utóbbiaknál ez 
az ok az eseteknek csak 8'6°/0-á.nk\ szerepel. Az anyagi okot a taká- v 

csóknál csak H ' 6 / 0 - k a l találjuk, míg a fonóknál ez túlnyomó sze-
repet játszik. A gyárban alkalmazott kézműveseknél (lakatos, kéz-
műves, asztalos stb.) 53'8°/0 a személyi óha j t jelölte meg ok gya-
nánt és csak 5*1 °/n anyagi okot . 

A pályaválasztás okainak részletezése. 

Saját kívánság . . . . . . . . . . . . . . . .. 
9 szülők k í v á n s á g a . . . . . . . . . . . . . 
az apa vagy tes tvérek hivatása . 
a jó és gyors kereset . . . . . . _. 
a szükség . . . . . . . . . . . . .. 
más kerese t hiánya . . . . . . . . . . 
a véletlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
különböző . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ok hiánya . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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Ami a nem kvalifikált munkásokat illeti, itt ta lá lkozhatunk leg-
többször a válasz megtagadásával . De ez a hallgatás többnyire 
nagyon ékesszóló : „Egy biccenés a fejjel , egy vál lvonogatás, néha 
egy félig gúnyos, félig bús mosoly". Ennél a kategór iánál tehát a 
pályaválasztás a gazdasági szükség nyomása alatt tör tént . Bernays 
azt is vizsgálta, hogy a munkások hány hivatásban működtek m á r ? 
Azt találta, hogy a megkérdezet tek 30u/e-a két ipari tevékenység-
ben dolgozott, de sokan vannak, akik már több pályán, működtek. 
A 14—21 évesek korosztályához tar tozók 32°/0-a átlag minden 1 '/a 
évben pályát vál toztatot t . A 21-ik éven felül bizonyos h ivatás-s ta-
bilitás tapasztalható. Igen fontos még a gyári munkásnál is, hogy 
a pályaválasztás alkalmával mily munkához kerül, mert a tapaszta-
lat azt mutat ja , hogy az esetek többségében ennél a munkánál fog 
maradni pályája végéig. Az összes munkásság 52°/ü-a egy hivatás-
hoz egész pályafutásán át hűséges marad. 

A hivatás-stabili tás a m ;unka kvalifikáltságával összefüggésben 
áll. A kvalifikált munkás legri tkábban változtat ja hivatását, betaní-
to t t munkás gyakrabban. A hivatás-stabil i tás a nőknél csekélyebb, 
mint a férfiaknál. A hivatásváltoztatás a 21—31 éves férfiaknál cse-
kélyebb, mint a többi korosztályoknál , az ebben a korban levő 
nőknél azonban a legerősebb. A 30 éven felülieknél a hivatás-sta-
bilitás a női munkásoknál emelkedik, a férf imunkásoknál azonban 
csökken. 

A Verein für Sozialpolitik ugyanebben az anyaggyüj teményé-
ben találhatunk egy másik tanulmányt, melynek adatai szintén érde-
kesen világítják meg a pályaválasztás okainak kérdését.* A wieni 
Siemens-Schuckert Werke gyáraiban arra a kérdésre, hogy miért 
választották annak idején a megtanul t foglalkozást, a 221 tanul t 
munkás közül 165 válaszolt. Ezek között 76 azt mondja, hogy elő-
szeretettel és érdeklődéssel visel tetet t a hivatás iránt, '29 a válasz-
tot t foglalkozás révén e l fogadható gazdasági exisztenciát remélt , 
27-et a szükség haj tot t , hogy akármilyen foglalkozást válasszon 
(nächstbester Beruf), 17-et a véletlen dobot t az épp megürülő tan-
helyre. 

A nem tanult munkások részéről majdnem mindig a gazdasági 
szükséget jelölik meg annak okaként , hogy miért nem mentek 
tanoncoknak. A nyomor kényszerí tet te őket, hogy minél előbb kere-
sethez jussanak, hogy magukat vagy hozzátartozóikat is el tar thas-

* Julius Deutsch : Auslese und Anpassung der Arbeiter. Schriften des Vereins 
für Sozialpolitik. 134. kötet. Leipzig 1910. 
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sák. Némely esetben a testi gyengesége t okolják, hogy segédmun-
kásoknak állottak be. 

Egy harmadik tanulmány* a berlini finom-mechanikai iparban 
végzet t ankét eredményei t ösmertet i . Itt azt látjuk, hogy a műszeré-
szek magasan kvalifikált hivatását tú lnyomólag „érdeklődésből" 
„hajlamból", „önkényt" , „saját k ívánságra" választották. A mechani-
kusok közül 50 ezeket az okokat jelöli meg. Egy azt mondja , hogy 
a pályaválasztás kérdésénél az volt a döntő őreá és szüleire nézve, 
hogy már gyerekkorában szere te t t fizikai készülékeket készíteni és 
ebben ügyességet tanúsí tot t . Heten megragadták ezt a hivatást, 
mert remélik, hogy viszik benne valamire, hogy ennek az iparág-
nak jó kilátásai vannak, hogy idővel önállósí that ják magukat , hogy 
pénzt keressenek, hogy később jobb állásokat töl thessenek be. Egy 
azért választotta ezt a pályát, hogy később atyja üzletébe belép-
hessen. Öten erre a pályára mentek, mert a szülők így kivánták. 
Egy azt mondotta , hogy nem volt t isztában a különféle foglalkozá-
sokkal, egy másik azért , mert a szülők ezt a foglalkozást remény-
tel jesnek tar tot ták. Ketten ösmerőseik rábeszélése folytán válasz-
tot ták a hivatást, ket ten pedig vélet lenségből. Egy azt mondja : 
tudatlanságból, hogy milyen a foglalkozás. Egy azért lett mechanikus, 
mert családi okokból ki kellett lépni a gimnáziumból, pedig mérnök 
akart lenni. Végül egy azt í r ja : „fiatalkori ostobaságból ." 

A megkérdezet t lakatosok között 14-en hajlamból, vagy érdek-
lődésből választot ták hivatásukat . Egy azért, hogy apja üzletét át-
vehesse ; egy azt mondja, mert a lakatosság akkor virágzott . Apjuk 
kívánságára 3 lett lakatos. Egy nagyon elégületlen lakatos azt ír ja : 
„mert ökör voltam." A legtöbben azt mondják , hajlamból, vagy meg-
élhetés okából. 

Az offenbachi bőrműves iparban alkalmazott munkások pálya-
választásának motivációjára vonatkozólag Morgenstern dolgozatában 
találhatunk adatokat.** A női munkásoknál majdnem lehetetlen volt 
valami fontosabbat megtudni e r re a kérdésre vonatkozólag. „Egész-
ben véve a gyár t menhelynek tekintik a házasságig, amelyre mint 
a gyári munkától való felszabadítóra, törekednek." A gazdasági szük-
séget tekinthet jük tehát ezeknél a pályaválasztás okának. 

A férf imunkásoknál (142.) három főcsopor t különbözte thető meg : 
1. kifejezett haj lam (55.), 2. racionális okok (idetartozik a szülők 

* Cl. Heiss : Auslese u. Anpassung der Arbeiter in der Berliner Feinmechanik. 
Schriften des V. f. Sozialpolitik 134. k. Leipzig 1910. 188. 1. 

** Auslese und Anpassung der industriellen Arbeiterschaft betrachtet bei den 
Offenbacher Lederwarenarbeitern. Schriften des Vereins für Sozialpolitik 135 k. 3. 
rész. Leipzig, 1912. 46., 47. 1. 
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óhaja, a kereset i viszonyok) (59.) 3 gyenge testalkat folytán for-
dultak erre a pályára, mert az orvos megti l tot ta nekik a nehéz 
munkát, vagy testi h ibájuk ülő munkát igényel. (28). 

Egy badeni kőedénygyárban Keck Károly azt találta,* hogy az 
okok, amelyek az egyest hivatásának választásához késztetik, annak 
a hivatásnak gazdasági es társadalmi helyzetéből folynak, melyben 
az apja élt. 

Mindenütt, hol az kedvező, vagy legalább is nem kedvezőt len, 
pozitív okokat ösmerhetünk fel. Sok ese tben az illető hivatást már 
több nemzedéken át fo lyta t ták a családban. Vannak esetek, midőn 
határozot t haj lam van az illetőnél bizonyos hivatás iránt, amelyet 
talán az iskolában ápoltak. A gyár puszta mindennapi látása is fel-
hívhat ja a kedvet bizonyos foglalkozás iránt. Gyakran előfordul, 
hogy a munkás tu la jdonképeni tudatos okok nélkül iskolatársai köz-
vetítésével kerül egy foglalkozásba. Mindezeknek a pozitív okoknak 
előfeltétele a gazdasági eszközök birtoka. A legnevezetesebb negatív 
ok : a szükség. Ez gyakran arra kényszerít i az iskolát elhagyó gyer-
meket, hogy azonnal napszámosi állást keressen. 

Egy stuttgarti motorgyárban 135 munkás közül 62 sajá t akara-
tából választotta hivatását , 35 a ' s zü lők , rokonok óhajára , 27 kifeje-
zetten kedvezőtlen vagyoni viszonyok miatt fordul t pályájára, hogy 
lehetőleg gyorsan pénzt keressen (15.), mert az illető hivatás nem 
kerül tanpénzbe (2), hogy a szülőket t ámogathassák (4). Külső körül-
mények folytán 5 került a hivatásba, részben mert más tanhely nem 
kínálkozott, részben mert véletlen egy tanhely szabad volt. Négyen 
a hivatáshoz fordultak, mert az apa ebben önállóan működik, ket ten 
pedig már nem tudták megmondani a hivatásválasztás okát.** 

Egy magasabb kvalifikált munkássággal biró wieni gépgyárban 
gyűj tö t t adatok azt mutat ják, hogy itt a személyes momentumok 
sokkal nagyobb szerepet já tszanak a pályaválasztásnál, mint a nem 
személyesek, melyek a viszonyok kényszerűségében rejlenek.*** Az 
összes munkásoknak majdnem kétharmada sajá t ösztönzéséből, vagy 
a szülők óhajának engedve, választot ta pályáját . A tanult munká-
sok majdnem kivétel nélkül ebbe a csopor tba tar toznak. A többi 
csoportok csak kis mér tékben muta t ják a relatív szabadságot a 
pályaválasztásnál. A betaní tot t munkásoknál sok a véletlent jelölte 

* Schriften des Vereins für Sozialpolitik 135. k. 3. rész. Leipzig, 1912. 106— 
109. 1. 

** Schriften des Vereins für Sozialpolitik 135. k. 1. rész. Leipzig, 1911. 
111—112. 1. 

*** Sorer R. : Schriften des Vereins für Sozialpolitik 135. k. III. 1. Leipzig 
1911. 139. 1. 
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meg a pályaválasztás okának, vagy egyáltalán nem tudta annak okát 
megjelölni. A segédmunkásokná l legnagyobb számmal szerepel az 
okok között a szükség és itt ta lá lhat juk legtöbbször az ok hiányát. 

A behatóbb szociálstatisztikai kuta tások mutat ják, hogy a 
pályaválasztás a munkások mobilitása és stabilitása szempont jából 
sem közömbös, mert a különféle kategóriáknál nagyobb különbsé-
gek tapasztalhatók. A legkvalifikáltabb munkások a legállandóbbak, 
a legkevésbbé kvalifikáltak a legmobilabb. A gépmunkánál elfoglal-
taknál ta lálható a legnagyobb mobilitás. 

III. 

A helyes és helytelen pályaválasztás jelentősége. 

A hivatás és a hivatások tagozódása kétségtelenül a legfon-
tosabb egyéni és társadalmi momentumok közé tartozik. A hivatás-
tól függ az egyesnek állása a társadalmi életben, életszínvonala, 
ettől függ a személyiség kifej lődése. A hivatáskörök mikénti meg-
oszlása, számereje nagy befolyást gyakorol a társadalmi osztályok 
kialakulására, küzdelmére s i rányt ad a belpolitikának. A hivatások 
mikénti alakulása és tagozódása egyike azoknak a döntő tényezők-
nek, melyek a nemzet politikai hatalmát, állását a nemzetek társa-
ságában megadják, melyek az államok nemzetközi viszonyaira is 
nagy hatással vannak. A nemzetek virágzása, stagnálása, hanyatlása 
és elpusztulása a foglalkozási statisztika alakulásától is függ. 

A pályaválasztás kérdése nagyon szövevényes. A gondos pálya-
választásnál sokféle körülményre kell figyelemmel lenni. Ma sokan 
nem járnak el kellő komolysággal, gonddal ennél a sorsdöntő lépés-
nél. A legtöbben nem gondolnak a jövőre , nem kutat ják, mire van 
tehetségük, mily pályára alkalmasak lelki vagy testi tulajdonságaiknál 
fogva, mily pálya felel meg egészségi állapotuknak, hanem meg-
ragad ják a kínálkozó első munkaalkalmat , legfeljebb arra néznek, 
hogy mennél korábban mennél nagyobb munkabérre , fizetésre, jöve-
delemre tegyenek szert . Hogy mily jövő kínálkozik a megragadot t 
foglalkozásnál, hogy milyenek a felemelkedési lehetőségek, milyenek 
az illető pálya követelményei , azt csak kevesen vizsgálják. A fiatal-
korúak manapság többnyire tradició nélkül mennek valamely pályára. 
Régebben magától é r te tődő dolog volt, hogy a fiú apja mesterségét 
folytat ja . A gyermekek már korán megismerték apjuk munkájá t , 
mer t az többnyire otthon dolgozott , ma a lakás és a munkahely 
messze esnek egymástól . A nagy munkamegosztás is megnehezíti 
az át tekintést . Az apa sem tekintheti át a munkapiacot . Pedig egy 
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elhamarkodot t lépés ezen az úton már alig t ehe tő jóvá. Az egyszer 
választott foglalkozás legtöbbnyire élethivatássá lesz. Az ember 
rendesen nemcsak megszokja , de ragaszkodik foglalkozásához és 
csak nehezen határozza el magát a munka vál toztatására, munka-
helyének és környezetének elhagyására. Ha tehát a fiatal ember 
valamely pályára lépett, az esetek többségében életének további 
sorsa el van határozva, mert a legtöbben megmaradnak pá lyá jukon. 

A különböző hivatások az ember te l jes í tőképességével szemben 
különféle követelményekkel lépnek fel. Hogy a nehéz testi munká-
hoz nem lehet gyenge szervezetű ember t állítani, hogy komplikált 
és elvont feladatok elvégzését csak nagyobb észbeli tehetséggel 
biró emberre lehet bízni, ez nem ú j dolog, de hogy a különböző 
hivatások igen különböző lelki követe lményeket támasztanak azok-
kal szemben, akik ezeken sikerrel akarnak működni és hogy az emberek 
sa já tos pszichikai tehetségeiknél fogva bizonyos pályákra különö-
sen alkalmasak, másokra pedig kevésbbé alkalmasok, vagy teljesen 
alkalmatlanok, hogy vannak pályák, amelyeken bizonyos lelki tulaj-
donságokkal bíró emberek kiválóan boldogulnak : ezt csak ú jabban 
kezdik szem előtt tartani, midőn a pályaválasztás fo rog szóban. 

A fiatalság nagy része jelenleg nem bír kellő tá jékozot tsággal 
afelől, hogy milyenek a viszonyok a különböző pályákon, milyenek 
a kívánalmak, melyeket az egyes pályákon támasztanak, milyen 
reményeket nyúj tanak az egyes hivatások. 

A legtöbb ember manapság nem élethivatást , nem életpályát 
választ, hanem kenyeret akar keresni. Aránylag kevés azoknak a 
száma, akik arra a pályára kerülnek, hol tehetségeiket , sajátossá-
gaikat legjobban érvényesí thetnék, hol tehetségeikre , ügyességükre 
leginkább szükség volna. Ezeknek a munka öröm, ezeknek a telje-
sí tőképessége és munkaeredménye a legnagyobb, ezek boldogulnak 
leginkább az életben. 

Sokan különös kedv nélkül lépnek valamely életpályára, mely 
úgy, a hogy megfelel Ízlésüknek, szervezetüknek. Megtanulják a 
mesterséget , idővel gyakor la t ra tesznek szert, kötelességérzetből 
vagy az anyagi kényszer nyomása alatt elvégzik munkapenzumukaf , 
de belső kielégítettséget nem éreznek. A középszerűségek nagy 
tömege ide tartozik. 

Vannak olyanok is szép számmal, akiket a véletlen oly pályára 
sodort, amelyhez nincs haj lamuk, sem tehetségük, sem testi alkal-
masságuk : a pályatévesztet t exisztenciák osztálya ez. Ezek többször 
kénytelenek állást, majd foglalkozást cserélni, elégületlenek, nem 
boldogulnak az életben, elvesztik munkakedvüket , sokan elvesztik 
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becsületüket , egészségüket , megromlanak, elpusztulnak. Hány jobb 
sorso t érdemelt ember t lehetet t volna megmenteni , ha a neki meg-
felelő pályára kerülhete t t v o l n a ? Mennyi munkaeredménytől esik 
el minden évben a közgazdaság, mert sokan nem részesültek irányí-
tásban a pá lyaválasz tásnál? 

Hány Munkácsy Mihály, hány Fadrusz János , hány László Fülöp 
marad nálunk kedv nélkül dolgozó asztalos legény, vagy malkontens 
lakatossegéd, vagy búskomor címfestő, ahelyett , hogy dicsőségére 
válna a magyar művésze tnek? 

Közgazdasági szempontból az is nagy jelentőséggel bír, hogy 
a munkások, alkalmazottak lehetőleg kevéssé változtassák helyüket , 
foglalkozásukat és hogy kezdettől fogva ar ra a helyre kerül jenek, 
amelyen a legjobbat , a legtöbbet tud ják előállítani, ahol a legna-
gyobb munkate l jes í tményt tud ják felmutatni . 

A munkanélkül iség okai között a helytelen pályaválasztás is 
szerepel. Tudjuk, hogy a munkanélkül iség számos okra vezethető 
vissza, ilyenek : válságok, háborúk, valutaingadozások, divatváltozá-
sok, elemi csapások stb. Bizonyos, hogy az elhibázott pályaválasztás 
is emeli a munkanélkül ieknek számát. A munkanélkül iség szűkebb 
körben mozogna, ha a pályaválasztás jobban volna szabályozva, 
gondosabban tör ténne . A munkapiac succrescenciájának kedvezőtlen 
elosztása folytán a közgazdaság nagy vesz teségeket szenved. A rossz 
pályaválasztás folytán sok fiatalkorú túlzsúfolt, vagy reménytelen 
hivatáskörbe tódul, sokan ismét távolmaradnak munkásszegény, vagy 
reményte l jes foglalkozási köröktől . A gyakori helyváltozások főleg 
azoknál fordul elő, kik nem nekik megfelelő pályákon működ-
nek és ezért nem muta tha t j ák fel a kellő munkaeredményt . 

Nemcsak a ' pályaválasztó i f júra és leányra nézve fontos , 
hogy arra a pályára kerül jön, amelyen tehetségénél , lelki tu la jdon-
ságainál és szervezeténél fogva a legalkalmasabb, hanem a külön-
böző iparágakra, hivatási ágakra nézve is fontossággal bir, hogy 
csak azok kerül jenek oda, akik arra alkalmasak, -és olyanok ne 
kerül jenek oda, akik nem oda valók. 

Hogy tör ténik ma a munkaadók részéről a munkahelyek betöl-
t é s e ? A felfogadásnál a munkaadó ember ismere tére támaszkodik, 
legfel jebb iskolai bizonyítványokat lát, a jánlásokra és tudakozódásra 
van utalva. A munkaadó sokszor csalódik az újoncban, nem ritkán 
kénytelen a be nem vált munkaerő t más munkához állítani, vagy 
elbocsátani. Ez sok improduktív kiadással jár, a termelési költsége-
ket feleslegesen emeli. 
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A termelés t általában a pályaválasztás hiányossága kedvezőt-
lenül befolyásolja. A vele járó munkakedv-csökkenés apaszt ja a 
te rmelés mennyiségét , a munkate l jes í tményt . További folyománya 
a termelés minőségének hanyatlása. A kvalitásos munka hanyatlik* 
A termelés drágulása folytán a fogyasztás is szenved. 

Nemcsak a fiatalság, nemcsak a szülők, nemcsak a munka-
adók, az egész közgazdaságnak érdeke, hogy a pályaválasztás 
helyesen tör ténjék . Az összességnek is az az érdeke, hogy a meg-
felelő ember a megfelelő munkahelyre kerül jön . A helytelen pálya-
választás következményei t megérzik a szegényügyi , a kórházi 
köl tségek emelkedése folytán a községek és az állam, a munkaköz-
vetí tő-intézetek, a be tegsegélyző pénztárak, a baleset ellen biztosító 
pénztárak. Gyakran a munkanélkül iség arra veze the tő vissza, hogy 
az illető egyén testi szervezeténél fogva nem alkalmas ar ra a 
pályára, melyet választott . Ha a pályaválasztás előtt orvosilag meg> 
vizsgáltatott volna, talán nem lépett volna arra a pályára, melyre 
nem alkalmas és amelyen ezért nem boldogulhat , folyton növelve 
a munkanélküliek stat iszt ikáját , folyton szaporí tva a munkaközve-
títők munkájá t , a be tegsegélyző pénztárak forgalmát . 

A helytelen pályaválasztás számos hivatásvál toztatás okozója. 
Hogy manapság sokan hivatásukat vál toztat ják, ez részben a gaz-
dasági kon junk túrák változására, a munkapiac hullámzására, részben 
pszichikai okokra vezethető vissza. Sokan nem találják pá lyájukon 
a lelki megelégedést , sokan a nem nekik való pályán nagy lelki 
kínokat szenvednek, s ezért hagyják ott a „hivatásukat" , melyre 
nincsenek hivatva. Sokan azért bocsát ta tnak el, mert testi vagy 
szellemi tulajdonságaiknál fogva nem alkalmasak ar ra a pályára, 
melyre léptek. Lippmann a hívatásvál toztatások 10%-át pszichikai 
okokra vezeti vissza, és az összes munkások 5%-ára , Németország-
ban tehát legalább egy fél millióra becsüli azokat, kiket idejekorán 
és szakszerűen tör tént tanácsadással meg lehetet t volna attól kímélni ; 

hogy később kénytelenek legyenek pályát cserélni. A helytelen 
pályaválasztásnak az alkoholizmussal, a kriminalitással és a prosz-
titucióval való összefüggésére is kell utalnom. 

A népjóléti intézményekben működők régen fel ismerték a 
helytelen pályaválasztás kedvezőtlen szociális következményei t . 
A segélyezésre szoruló exisztenciákkal való foglalkozás közben 
mindig újból tapasztal ták, hogy a ha jó törés nem mindig a külső 
körülmények alakulására, vagy hiányos jellemre, vagy hibás kikép-
zésre, hanem sok esetben hamis pályaválasztásra, a hivatás követel-
ményeinek és kilátásainak helytelen becslésére és arra veze the tő 
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vissza, hogy az illető egyén sa já t képességeinek megítélésében 
tévedet t . 

A szociális béke szempont jából sem közömbös, hogy az i f júság 
jól választja-e meg pályáját . A társadalmi béke legnagyobb ellen-
ségei az elhibázott exisztenciák, a pályatéveszte t t egyének. A szo-
ciális mozgalmak tö r téne tének tanulmányozása a r ra az e redményre 
vezet, hogy azokban sokszor oly egyének játsszák a főszerepet , akik 
osztályukból k isodor ta t tak , vagy hivatásukat el tévesztet ték. A szel-
lemi proletar iá tus a társadalmi egyensúly fenn ta r tásának szempont-
jából a legveszedelmesebb osztály. 

Az államra, az összességre nézve nagyon fontos, hogy milyen 
pályára lép az i f júság. Állami e lsőrangú érdek, hogy a nemzet 
fennállásához és haladásához szükséges foglalkozási ágak kellő 
mennyiségű munkaerőkhöz jussanak, de az is érdek, hogy munka-

s 

ero-túlkinálat ne álljon elő. Állami érdek továbbá, hogy az egyes 
életpályákra a legalkalmasabb egyének lépjenek és hogy minden 
egyén azt a hivatást válassza, mely hajlamainak, tehetségének, testi 
szervezetének leginkább megfelel. Nemzeti érdek, hogy az ér tékes 
elemek szelekciója, a tehetségek fe lemelkedése megtör tén jék , hogy 
egyetlen tehe tség se maradjon par lagon. Ez Magyarország fel táma-
dásának út ja ! 

Elméleti leg a pályaválasztási abszolút szabadság úgy látszik, 
hogy legjobban biztosít ja azt a nagy célt, hogy minden munkaerő 
a neki leginkább megfelelő helyre jusson. A pályaválasztási szabad-
ság jogrendünkben — a numerus clausustól el tekintve — megvan, 
de ezt a szabadságot gazdasági és szociális korlátok nagy mérték-
ben befolyásolják. A szülők anyagi helyzete legtöbbször döntő 
fontosságú tényező akkor, mikor a pályaválasztással foglalkoznak. 
Bücher Károly lipcsei nemzetgazdásszal egyetér tünk, aki azt mondja, 
hogy nem igaz, amit sokan állítanak, hogy az igazi tehetség mindig 
utat tör magának és oda kerül, ahová való. Ezek csak szerencsés 
kivételek. A pályaválasztás csak teore t ikus szempontból önelhatá-
rozás, a gyakorlatban az esetek többségében kényszerűség. A leg-
több embernél a hivatás már a születésnél el van határozva. 

A pályaválasztási tanácsadás szervezése kilátást nyúj t arra , 
hogy a tehetségek ne csak fe lösmertessenek, hanem ápoltassanak 
és fe j lesztessenek. A tehetségek támogatásának (, :Der Aufstieg der 
Begabten") az utolsó években annyiszor hangozta tot t szép jelszavát 
is ez az intézmény mozdí that ja elő. 
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IV. 

A pályaválasztási tanácsadás fontossága hazánkban. 

Az eddig előadottakból eléggé kitűnik, hogy az életbe kilépő 
fiatal ember vagy leány egymaga többnyire nem képes a helyes 
pályaválasztásra. A szülök is ritkán képesek erre, mert ez nagy 
körültekintést , sokféle körülmény latolgatását, sok tudást és nagy 
adag tárgyi lagosságot igényel. 

A laikus manapság a foglalkozások óriási differenciálódása, 
a közgazdasági élet bonyolul tsága mellett alig képes az életpályák 
tömkelegét áttekinteni, a helyes utat megtalálni. 

Szakszerű, megbízható tanácsra szorul az i f júság és a szülő. 
Hivatásos pályaválasztó tanácsadókra van szükség, akik állandóan 
tanulmányozzák a különböző foglalkozások természetét , a foglal-
kozások elosztását, az egyes hivatások munkafeltételei t , a munka-
piac alakulását, akik jár tasak a munka higienejében, technikájában, 
pszichológiájában és f izológiájában. Az elhibázott pályaválasztás 
sok ha jó törö t t exisztencia t ragédiá jának okozója, a szakszerű tanács 
a pályaválasztásnál az életben való boldogulásnak kulcsa. 

Ma már kevesen fogják kétségbe vonni, hogy az emberi 
munkaerővel , különösen ebben a megcsonkítot t , szegény Magyar-
országon jobban kell gazdálkodnunk. Ez csak úgy lehetséges, ha 
a gyakorlati életbe kilépő i f júságot a különböző hivatásokra való 
alkalmasság tekintetében megvizsgáljuk, és lehetőleg előmozdítjuk 
azt, hogy azok alkalmasságuknak megfelelően oszoljanak meg az 
egyes foglalkozási ágakban. Ez egyeseknek bizonyára utópiának 
fog tetszeni, pedig a legjózanabb gyakorlat iasság. 

A pályaválasztási tanácsadás már sok országban szélesebb 
alapon folyik, de ha még sehol sem honosí tot ták volna meg, 
Magyarországon a mai viszonyok mellett okvetlenül meg kellene 
teremteni . 

A pályaválasztási tanácsadás feladata a hivatást, pályát kereső-
nek, vagy annak hozzátartozóinak a pályára lépés előtt tá jékoztatás t 
nyújtani arra vonatkozólag, hogy milyen követe lményeket támaszt 
valamely pálya előképzettség, kiképzés tekintetében, a kiképzésre 
szükséges időre, a testi, szellemi, erkölcsi tu la jdonságokra , az anyagi 
erőre vona tkozólag ; feladata továbbá a reménytelen pályákra lépés-
től óvni, a reményte l jes pályákra figyelmeztetni, végül a munka-
közvetítők tanhelyközvet i tését előkészíteni. Feladata a tehetségek 
felösmerését és fe lemelkedését előmozdítani. 

A tanácsadónak tanácsainál figyelembe kell venni, váj jon a 
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jelölt testileg alkalmas-e bizonyos pályára vagy s e m ? Gondot kell 
fordítania arra, váj jon a jelölt pszichológiailag alkalmas-e tulaj-
donságainál fogva bizonyos pályára, vagy sem ? Tehát nemcsak a 
közgazdasági, hanem az egészségügyi és lélektani momentumokra 
kell ki ter jeszkedni . 

A pályaválasztási tanácsadás tu la jdonképen nem más, mint a 
munkaközvet í tés körének ki ter jesztése , mélyítése, kiépítése. A munka-
közvetí tő a munkapiacon je lentkező keres le te t és kínálatot akar ja 
lehetőleg tökéletesen kielégíteni. Hogy necsak munkát , foglalkozást 
adjon a munkát ke reső egyénnek, hogy necsak munkaerő t adjon 
a munkál ta tónak, hanem hogy a legmegfelelőbb munkát , a legmeg-
felelőbb munkaerő t adhassa, er re a célra szükséges a munkaközve-
títést a pályaválasztási tanácsadóval kiegészíteni. 

Folyton hangozta t ják nálunk a többtermelés jelszavát, melyet 
azonban sokkal nehezebb megvalósítani , mint a jelszavak több-
t e rme lé sé t ! Bizonyos, hogy pénzünk ér tékemelkedésének, fizetési 
mér legünk javításának, a drágaság enyhí tésének egyik eszköze a 
többtermelés volna, többtermelés minden téren. A többtermeléshez 
nemcsak sok tőke alkalmazása, nemcsak tökéletes gépek felállítása, 
jó t rágya és vetőmag, hanem szakértelem mellett arra is van szük-
ség, hogy minden egyes egyén nagyobb produkt ivi tására töreked-
jünk. Nemcsak többet , hanem gazdaságosabban is kell termelnünk, 
ha az életviszonyokat lényegesen javítani akar juk . Az emberi 
munkaerő, az emberi t evékenység jobb kihasználására van szükség, 
a minden emberben található képességek és termelési erők meg-
ösmerésére , kifej lesztésére, alkalmazására, gyümölcsöztetésére . A 
gazdaságos termelés csak úgy lesz megvalósí tható — még pedig 
nem máról ho lnapra |—, ha minden, a munkapiacot felkereső egyén 
arra a helyre jut, ahová való, ahol a legjobbat tud ja termelni, amely 
hely leginkább megfelel képességének, sa já tosságának, erejének, 
ahol legtöbbet tud használni a közösségnek és ahol a legtöbbet 
kaphat ja a közösségtől . 

A pályaválasztási tanácsadás előmozdíthat ja a hivatás ethosának 
ú j já teremtésé t . Mind ál talánosabb lesz a társadalmi politikusok és 
szociálpedagogusok között a meggyőződés, hogy a hivatásról egy 
magasabb felfogást kell megte remtenünk , hogy az nemcsak a kenyér 
megszerzésének eszköze, hanem hogy a munka, a jól végzet t munka 
az összeségnek tet t szolgálat, kötelesség, mellyel polgár társaink-
nak tar tozunk. A nép legszélesebb köreiben fel kell keltenünk 
a munkakedvet , a munka örömét, te r jesz tenünk kell a nemesebb 
felfogást a munkáról . 
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Aggasztó tünet nálunk, hogy az ipar terén nincs kellő succres-
cencia. Altalános a panasz az iparosok körében, hogy nagy a 
tanonchiány. A hatósági munkaközvet í tőknél 1919-ben 100 tanonc-
helykeresőre 142, 1920-ban pedig 125 tanonchely jutot t , a közvetí tés 
pedig csak kevés esetben sikerült , mer t a mesterek inkább fizetés 
mellett kívánták a tanoncokat felfogadni, viszont a szülők a nehéz 
megélhetési viszonyok miatt inkább ellátással egybekötöt t helyet 
keres tek gyermekeiknek.* 

Nem hisszük ugyan, hogy a nehéz viszonyok mellett a pályavá-
lasztási tanácsadás egymaga sokat lendítene a helyzeten, de a fiatalság 
intenzívebb gondozása és löbb tanoncot thon felállítása esetén 
bizonyára eredményeket érne el a tanácsadó, ha figyelmeztetné az 
i f júságot és a szülőket a kvalifikálatlan és a betaní tot t munkánál 
fenyegető veszedelmekre, a gyakori munkanélküliségre. 

Bányászatunk fel lendülésének egyik főakadálya a munkáshiány. 
A bányavállalatok igen je lentékeny áldozatokat kénytelenek hozni, 
hogy munkásszükségletüket , úgy ahogy fedezhessék. Népünk a 
bányamunkától i t thon húzódozik, pedig tudjuk, hogy az Egyesült-
Államokba kivándorolt honfitársaink tömegesen özönlenek a bányákba. 
Itt is tér nyilna a pályaválasztási tanácsadás részére. 

A faluról való elvándorlást a városokba, különösen pedig a 
falusi munkaerőknek a fővárosba való özönlését a pályaválasztási 
tanácsadók csökkenthetnék, másrészt az ipari pályákra kézügyes-
ségük, vagy rajzolási tehetségüknél fogva alkalmas i f júkat oda 
irányíthatnák. 

Milyen áldásos t evékenysége t fe j the tne ki a tanácsadó, ha 
gyenge testalkatú, gyári vagy műhely munkára nem alkalmas fiatal 
embereket a poros és füs tös városokból a szabad levegőn végez-
hető munkákra küldhetne ! Ezen a téren sokat tehe tnének a tanács-
adók. 

A pályaválasztási tanácsadás szükségességét fokozza, hogy 
mind több nő hagyja él a családi ot thont, vagy helyesebben mondva 
kénytelen otthagyni a szülői házat, hogy önállóan keressen, hogy 
valamely pályát válasszon. 

Azért is szükséges a pályaválasztási tanácsadással behatóbban 
foglalkoznunk, hogy az i f júság figyelmét már korán ráirányíthassuk 
a sokféle szakiskolára, mely az utóbbi időkben keletkezett és külön-
böző gyakorlati irányú pályára képezi ki a tanulókat . Ezen a téren 

* Másutt is ilyen a helyzet. A tanoncok száma a berlini kézművesek kama-
rájának területén ,az utolsó években 41 000-ről 7940-re apadt. 
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vannak egészségtelen kinövések is, melyekre az i f júság figyelmez-
te tendő volna. 

Egyes diplomás pályák tú l tömöt tségén is segí thetne idővel a 
pályaválasztási tanácsadás . Ma már ál talánosan belát ják, hogy a 
magyar középosztály túlságosan elárasztotta a diplomás pályákat 
és elhanyagolta a gyakorlat i é lethivatásokat . Néhány publicistánk 
és irónk már évt izedek óta f igyelmeztetet t a hivatalnok-pályák 
túl tengésére , a hivatalnokok cifra nyomorúságára , „akiknek nincs 
semmijök, ez azonban biztos" (Csiky Gergely, Neményi Ambrus stb.). 
Ismétel ten kimutat ták, hogy különösen az ügyvédi pályán mily 
nagy a túlprodukció. Ez mind nem használt, az i f júság csak tovább 
özönlött az egyetemekre . Behozták a numerus clausust, azt hisz-
szük, hogy ezt a drasztikus, nem ritkán igazságtalanságokra vezető 
intézményt a helyesen megszervezet t pályaválasztási tanácsadás 
feleslegessé teheti . 

Ha az i f júságot már a középiskolában megösmer te t jük a gazda-
sági élet intézményeivel, ha a tananyagba, a tör ténelembe, a föld-
rajzba, a fizikába, a mennyiségtanba, be tudunk vinni gyakorlati 
ösmere teket , ha az o lvasókönyvekben egyes kiváló nemzetgazdák 
és szociológusok müveiből hoznánk ügyesen kiválasztott részeket , 
de mellőzzük az elvont társadalomgazdaságtani fogalom-meghatá-
rozások, a problemat ikus ér tékű, szürke elemzések és tudákos 
felosztások tömegét , mely inkább elret tentőleg hat, semhogy ked-
vet ébresztene a közgazdasági tudományok iránt, ha tanulmányi 
kirándulásokkal és lá togatásokkal megösmer te t jük a középiskolai 
i f júságot iparvállalatok, minta-gazdaságok, kereskedelmi irodák, 
részvénytársaságok, közraktárak, árúházak, szövetkezetek szerve-
zetével, ügymenetével . . . talán nagyobb eredményeket tudnánk e 
téren felmutatni . 

A háború sok olyan problémát vetet t fel, amelyeknek meg-
oldását a pályaválasztási tanácsadás nagyban előmozdíthatja. A 
háború nagy lökést adot t ezen intézmény népszerűsí tésére. Első 
sorban fel kell említenünk a Hadi Gondozó Hivatalnak a rokkantak, 
hadiárvák és özvegyek pályaválasztásának előmozdítására létesített 
szervezeteit , melyek már is igen áldásosán működnek. 

Már a háború folyamán a Hadi Gondozó „Hadi Rokkantak-
Pályaválasztása. Útmutatások a pályaválasztási tanácsadók számára" 
cím alatt (Budapest, 1917) vezérfonalat adott ki. 

A közoktatásügyi minisztérium 1916-ban tanácsadót, tá jékoztató 
irodát létesített a háborúból visszatérő főiskolai képzet tségű rokkan-
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tak számára, és Polgári Életpályák c. a. tanácsadót szerkesztete t t 
számos szakember közreműködésével . (Budapest, 1917). 

A megszállott országrészekből idesereglet t nagyszámú mene-
kült elhelyezése is szükségessé te t te a pályaválasztási tanácsadás 
és a munkaközvet í tés megszervezését . Az Erdélyi Központi Munka-
közvetí tő 1916-ban kezdet te meg a menekültek pályairányítását. 

A trianoni békeszerződés kegyetlen határozmányainak életbe 
lépése ismét időszerűvé teszi nagyszámú exisztenciára nézve a 
pályaváltoztatás, a fiatalok pályaválasztásánál még sokkal nehezebb 
problémáját . Csonka-Magyarország nem képes azt a nagy havatal i 
s tátust fenntartani , amelyet Nagy-Magyarország igényelt . Körül-
belül 12.000 állami t isztviselőnek kell majd újból elhelyezkedni az 
életben. Ezekre nagyon fontos, hogy az új pályaválasztásnál szak-
szerű útmutatás t nyer jenek. Ugyanez az eset áll fenn arra az 
1900 tisztre nézve, akiket a nemzeti hadseregnek reánk parancsolt 
megcsonkítása folytán a polgári életben kell elhelyezni. 

A hadi fogságból visszatérők (60.000 ember), a repatriál tak, 
a visszavándorlók társadalmi elhelyezkedésénél is szükség volna 
szakszerű tanácsnyúj tásra . 

V. 

A pályaválasztási tanácsadás tudományos módszerei és a 
hivatás isme. 

A pályaválasztási tanácsadás megszervezésének gondolata 
különösen azóta te r jed el szélesebb körökben, amióta tudományosan 
kutat ják az emberi munka természeté t , lényegét, eredményei t 
egészségügyi, technikai, élettani és lélektani szempontokból . 

A munka tudománya még nem bír hosszú múlttal. Csak néhány 
évtized óta foglalkoznak vele behatóbban, rendszeresen . 

A munka tudományának tu la jdonképeni kiindulási pont já t 
Amerikában kell keresnünk. 

A modern nagyipar egy évszázadnál hosszabb ideig minden 
igyekezetét arra fordí tot ta , hogy mennél tökéle tesebbé tegye a 
műszaki berendezés t s a gyár igazgatók és mérnökök folyton csak 
azon tör ték a fe jüket , hogy miképen javítsák a gépeket , hogy mily 
ú j mechanikus szerkezete t lehetne feltalálni és alkalmazni. A mű-
helyekkel csak keveset törődtek, minden figyelmet a gépekre 
fordí tot ták, a gépek mellett dolgozó munkásokra nem igen ügyel-
tek. Csak ú jabban látták be annak a szükségességét , hogy az intel-
ligenciát nemcsak a gépekre , hanem az azokat kiszolgáló emberekre 
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is át kell vinni. Hogy ez megtör tén t , főleg Frederick Winslow Taylor 
philadelphiai mérnök érdeme. 

Taylor nem szobatudós , hanem a gyakorlat embere , ki harminc 
éven keresztül állandó és szoros kapcsolatban volt az iparral.* 
A Taylor- rendszer alapja, hogy minden munkát , a munkásnak min-
den mozdulatá t megfigyelés t á rgyává teszik. Ezen megfigyelések 
alapján szabályokat állítottak fel, melyeknek alkalmazásával az erő 
és idővesz teség a legkisebb. Uj munkamódszerekkel nevelik a 
munkásoka t arra, hogy munkae re jüke t tel jesen kihasználhassák, 
anélkül, hogy tú leről te tnék magukat . A Taylor- rendszer egyik fő 
alkotó része, hogy minden egyén a képességei ér tékesí tésének 
lehető legmagasabb fokára fe j lesztessék, úgy, hogy képes legyen 
arra , hogy azt a munkát , melyre tehetségénél fogva alkalmas, a 
lehető legnagyobb tökéletességgel végezhesse és hogy neki épp az 
a munka, melyre különösen alkalmas, kiosztassék. 

A Taylorizmus fon tos része, hogy az egyes munkákhoz a 
megfelelő munkás kiszemeltessék és nevel tessék (To put the right 
man on the r ight place). Taylor az ipari üzemekben a munkás és 
a gép lehető legnagyobb gazdasági kihasználását akar ja elérni azzal, 
hogy az eddig szokásos, vé leménye szerint nagyon kezdetleges 
munkamódszerek helyébe az üzemvezetés tudományos módszere 
helyeztetik, amely fel van épí tve a munkaprocesszusoknál közre-
működő lelki tényezőknek a legkisebb részletekig menő meg-
figyelésére. 

A Taylor által fe l ismert lélektani momentumon sarkalnak azok 
a tudományos módszerek, melyeket ú jabban Amerikából kiindulva 
a pályaválasztási tanácsadásnál alkalmaznak. 

Parson, az 1908-ban felállított bostoni Vocation Bureau (Hivatás-
hivatal) vezető je követe l te nyomatékosan, hogy mindenki, aki a 
pályaválasztás előtt áll, arra szorí t tassák, hogy önmagát és a 
különböző pályákat tanulmányozza s maga határozza meg, váj jon 
rendelkezik-e az illető hivatásnál szükségelt pszichikai tulajdon-
ságokkal ? Itt a hivatás-hivatal csak a kor rek tú ráka t végzi. Taylor 
és Parson módszerei t továbbfe j lesz te t te Münsterberg Hugó egyetemi 
tanár. 

A Taylorizmus hatása alatt körülbelül 15 év óta Németország-
ban is többen foglalkoztak azzal a gondolattal , hogy már a munka-
erők kiválasztásánál és a pályaválasztási tanácsadásnál figyelembe 

* Fr. W. T a y l o r : Die Grundsätze wissenschaf t l i cher Betriebsführung (The 
Principles of Scientif ic M a n a g e m e n t ) D e u t s c h e A u s g a b e von Roes ler . M ü n c h e n -
Berlin, 1913. 
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kellene venni a fe lvé te lé r t pá lyázónak, valamint az illető üzemnek 
sa já tosságai t . Az itt f e lmerü lő p rob lémák fő leg a köve tkezők : a 
h ivatások lélektani e lemzése, h iva tások kiválasztása b izonyos egyén 
részére , a lkalmas egyének kiszemelése b izonyos h ivatás számára . 
Piorkowski , S te rn William, Lipmann Ottó, Weigl és mások külön-
böző h iva tásokat pszichológiai módszerekke l e lemeztek és iparkodtak 
azokat a lelki t u l a jdonságoka t megál lapí tani , melyek egyes hivatá-
soknál megk íván ta tnak . 

Különböző lélektani m ó d s z e r e k e t dolgoztak ki, amelyek segít-
ségével l ehe tséges annak a megál lapí tása , hogy egy bizonyos egyén 
valamely pályára alkalmas-e ? 

Az iskolákat is be levonták ezekbe a ku ta t á sokba . Kétségte len , 
hogy a tanítók, ha a lélektani ku ta t á sokban gyakor la t ta l b í rnak , 
nagyban e lőmozdí tha t ják a pályaválasztás i t anácsadók nehéz 
munká já t . 

Az alkalmazot t lélektan kuta tó i nagy szorgalommal ve te t t ék 
maguka t az egyes h ivatások s a különfé le munka fa jok pszichológiai 
e lemzésére . A hivatáspszichikai ku ta t á sok nagy lendüle te t ve t t ek 
az utolsó években . A vizsgálati módszerek szaporodnak , f inomod-
nak. Egész sor hivatáspszichológiai l abora tó r ium és in tézet ke le t -
kezet t . Igen fe j le t t in téze teket t a lá lha tunk Németo r szágban , Ausz-
tr iában, Angliában (Berlinben, Hamburgban , Lipcsében, Münchenben, 
Wienben, Innsbruckban, Brünnben , Prágában) . 

Nálunk is többen nagy kedvve l és t ehe t ségge l fogla lkoznak a 
gyakor la t i pszichológia módszereivel , sőt a repü lök a lka lmasságának 
tanulmányozására ál lomást r endez tek be Budapes ten . 

Angliában a ko rmány m e g t e r e m t e t t e az Industrial Fa t igue 
Research Board-ot , mely többek közöt t a h ivatásra való a lkalmasság 
vizsgálati módszerével , a pá lyaa lka lmasság vizsgála tának alapelvei t 
ku ta t ja . A londoni Inst i tut of Industr ia l Psychology tá rsada lmi 
intézmény, mely egyes üzemek individuális munkaprob lemái t teszi 
vizsgálat t á rgyává és s zakembereke t nevel a munka pszichológiájá-
nak müvelésére . 

Sok egyetemi l abora tór iumban fo lynak idevágó ku ta t á sok és 
már igen szép e redményeke t muta t tak fel, úgy, hogy egyes nagyobb 
üzemek, melyek számos munkás t és a lka lmazot ta t fogla lkozta tnak , 
már a fe lvéte l re je len tkezőket a lka lmasságuk szempont j ábó l pszicho-
technikai lag megvizsgál ta t ják . A német birodalmi vasú t igazga tóság 
berlini üz le tveze tőségének kebe lében 1921 elején pszichotechnikai 
kísérleti intézetet lé tes í te t tek , amelynek fe ladata többek közöt t a 

o* 
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műhelytanoncok beállí tásánál meg ta r t andó alkalmassági vizsgák 
részére megfelelő e l járásokat kidolgozni. 

A híres amerikai feltaláló Edison is szigorú alkalmassági vizsga 
sikeres letételétől teszi függővé az üzemeibe való felvételt . 

Más irányban is folyik a pályaválasztási tanácsadás tudományos 
megalapozása. 

A hivatásismének fon tosságá t fel ismerve többen fo ly ta tnak 
igen beható tanulmányokat a kü lönböző hivatások gazdasági és 
egészségügyi vonatkozásainak fe lder í tésére . A most keletkezőfél-
ben levő hivatáskuta tás (Berufsforschung) feladatai t Thomae a 
következőkben jelöli m e g : 

1. megállapítása az egyes hivatásokban egy adot t időponton 
létező gazdasági fe l t é te leknek ; 

2. megjelölése annak, hogy egyes hivatásokban a jövőben 
valószínűleg milyenek lesznek a k i lá tások? 

3. a különböző foglalkozások befolyása az azt űzők testi és 
szellemi egészségére ; 

4. a fiziológiai és pszichológiai tu la jdonságok kutatása, 
amelyeken az egyes pályákon való boldogulás alapszik.* 

Nagy feladatok várnak ezen a téren a gazdasági statisztikára, 
különösen a foglalkozási-, a bér-, a munkapiac-stat iszt ikára. 

A hivatáskuta tásnak számos monográf iára van szüksége, sok 
üzemet, foglalkozást kell a legapróbb részletekig tanulmányozni, 
leírni, számos munkaadót , technikust , orvost , munkást , munkafel-
ügyelők iparfelügyelőt kell megkérdezni , hogy a különféle hivatá-
sokról pontos , részletes, hü képet nyerhessünk. Eddig is már sok 
anyag áll rendelkezésre , melynek szakszerű feldolgozása és állandó 
kiegészítése kívánatos volna. 

VI. 

A pályaválasztási tanácsadás megszervezése. 

A szocialisták különösen nagy súlyt helyeznek a pályaválasz-
tás kérdésére . Bazard, ki a Saint Simon-féle iskola tanait össze-
foglalta, az általános nevelés re formja mellett, a szaknevelés reform-
ját is követel te . A Saint Simonizmus szerint a speciális nevelésnek 
arra kell törekedni, hogy minden egyénnek módjában legyen a haj-
lamainak és tehetségeinek megfelelő ösmeretek és ügyességek meg-
szerzése és egyszersmind gondja legyen arra, hogy az egyest csak 

* Schriften der Gese l l s chaf t für S o z i a l e Reform. Heft. 70. Die Berufserziehung 
der Arbeiter. Jena, 1920. 43. 1. 
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olyan munkák elvégzésére készítse elő, amelyek a kollektív szük-
ségletnek is szolgálnak. A származás semmi esetre se legyen mérv-
adó a tanítás idejének megállapítására, a nevelés ne legyen privi-
légiuma a vagyonos osztálynak. Ma azok a kevesek, kik a nevelés 
jó té teményének örülhetnek, nem részesülhetnek a tehetségeikhez 
és hajlamaikhoz alkalmazott nevelésben, mert nincs semmiféle tekin-
tély, mely illetékes volna az egyéni haj lamok ér tékes í tésére és fej-
lesztésére. Döntő inkább a családok hiúsága és becsvágya, valamint 
a gyermekek véletlen kívánsága. A jövő asszociációjától vár ják azt, 
hogy mindenki születés és vagyonra való tekintet nélkül, oly neve-
lésben részesüljön, melynek sa já tossága a tanuló tehetségétől és 
hajlamától függ. Az egyesek szabad önelhatározásának folyománya-
ként beáll majd a legnagyobb érdeklődés a nekí szánt munkáknál 
és ezáltal a termelés fokozódása, mely minden eddigi e redményt 
túl fog haladni. Joggal látták a munkamegosztásban a kulturális 
haladás egyik főokát , de csodákat művel majd, ha az emberi terem-
tés nagy mechanizmusában mindenkinek csak olyan munkákat fognak 
kiosztani, amelyek hajlamainak megfelelnek és amelyeket ezért kedv-
vel és szeretet tel fog elvégezni.* 

Cabet Icariájában a munka szervezésének egyik fontos ténye-
zője a foglalkozás választása. Icariában minden gyermek tizennyolca-
dik évéig oktatásban részesül. Már az iskolában általános tájékoz-
tatást nyernek a mesterségekről , az anyagokról , a gépekről , a szer-
számokról. Nem szorítkoznak pusztán az elméleti oktatásra, hanem 
az iskolákban műhelyeket rendeznek be, amelyekben begyakorol ják 
a taní tványokat a különböző szerszámok kezelésében. Ez megköny-
nyíti a fiatal ember részére, hogy foglalkozást válasszon magának, 
ha betölti a 18-ik évét. Evenként közzéteszik, hogy minden község-
ben, hány munkásra van szükség minden foglalkozásnál és felhívják, 
az if júságot, hogy válasszon pályát. Ha több versenytárs akad, 
pályázatot nyitnak és a vizsgák eredménye szerint pályabírák döntik 
el az egyesek sorsát . 

Minden évben eg}' és ugyanazon a napon történik az i f júság 
pályaválasztása, ez a munkás születésnapja (la naissance ouvrière) 
„Icaria nagy napjainak egyike, nagy ünnepélyeinek egy ike" 

Ösmeretes Madách Imre „Az Ember Tragédiája" c. remekmű-
venek fa lanster- je lenete , melyben a Tudós, miután Eva gyermekei-
nek fe ja lkotását megvizsgálta, k imondja a szentenciá já t : 

„E gyermeket orvosnak kell tanítni. Ebből pásztor lesz." 

* Mückle : Henry de Saint Simon. Jena, 1908. 298. 1. 
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A te rvezge tések és utópiák köréből kibontakozva, a pálya-
választási tanácsadás szervezésének gondolata Amerikából indult ki 
és most már úgy látszik minden kul túrá l lamban meg fog valósulni. 

Hogy mennyire érezték már évtizedek óta annak szükségessé-
gét, hogy az iskolát elhagyó, a gyakorlat i életbe kilépő i f júságunk 
pályaválasztási kérdésben tá jékoz ta tás ra szorul, mutat ja , hogy egész 
sora a többé-kevésbé ér tékes pá lyamuta tó könyveknek kerül t a 
könyvpiacra és ért el számos kiadást. Ezek a könyvek manapság 
már nem pótolhat ják a rendszeres , alapos, tudományos alapokon 
nyugvó tanácsadó-szervezeteket . 

Angliában az 1909. évben a munkaközvet í tés szabályozására 
hozott t ö rvény (Labour Exchange Act) alapján 1910 óta felállított 
munkaközvet í tők kezdet től fogva a pályaválasztási tanácsadással is 
foglalkoznak. Az 1910-ben hozott Choice of Employment Act alapján 
a f iatalkorúak helyközvet í tése és gondozása számára külön osztá-
lyokat állítottak fel s ezek mellé többszáz tanácsadó bizot tságot 
(Juvenile Employment Commitees) szerveztek. Ezeket a bizottságo-
kat, melyeknek tagjai t a kereskedelemügyi miniszter nevezi ki, peda-
gógiai, gyermekvédelmi és gazdasági szempontból állították össze. 
Fe lada tuk az iskolát elhagyó fiúk és leányok szellemi és testi tulaj-
donságainak megállapítása, á t tekintést szerezni a f iatalkorúak munka-
piacáról és az üres helyekről, a f ia ta lkoruaknak tanáccsal szolgálni 
és őket elhelyezni, elhelyezésük után a f iatalkorúak felett felügyele-

te t gyakoro ln i ; a munkanélkül szűkölködő fiatalkorúak segélyezé-
sénél közreműködni . Szoros kapcsolatban működnek az iskolákkal 
és az iskolaorvosokkal . 

Egy évben 200.000-nél több f ia talkorút helyeznek el. 
NémpAországban különböző oldalról indultak ki a pályaválasztási 

tanácsadás megszervezésére irányuló mozgalmak. Nőegyesületek, 
taní tótestületek, közhasznú munkaközvet í tő- intézetek, népjólét i intéz-
mények ve tekedtek egymással ezen a té ren . A nők mozgalma leg-
korábban ösmerte fel a pályaválasztási tanácsadás fontosságát . 
Midőn a mult század végén az indusztrializálódás növekedése foly-
tán mind több nő űzete t t ki házi munkaköréből , sok közülük oly 
munkakörbe került , mely szervezetének nem felelt meg s mely kellő 
gazdasági eredménnyel nem járt , mások ismét nem találtak tehet-
ségüknek és ösmerete iknek megfelelő teret . A német nőegyesüle-
tek szövetsége már 1898-ban szükségét látta egy oly intézmény-
nek, mely útmutatással szolgál a nőknek a pályaválasztás terén, 
mely megjelöli a munkát kereső nőknek azokat a pályákat, azokat 

• a munkahelyeket , melyeken tehe tsége ike t és e rő ike t kellően érvé-
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nyesíthetik. A Bundesbera tungs te l le számos röpira tban figyelmez-
tet te a leányokat és a szülőket a pályaválasztás és a hivatásra való 
kiképzés fontosságára . Folytonosan hangozta t ta : „hibás dolog, hogy 
a nők kiképeztetésénél takarékoskodunk. Minden kiképzésnek ala-
posnak kell lenni. A hivatásra való kiképzés nem csökkenti a házas-
sági kilátásokat, a házasságkötés pedig nem jelent élethossziglani 
ellátást."* A női mozgalom vezetői már korán belát ták annak szük-
ségességét , hogy az iskola támogatására szorulnak. 

Az ezen a téren a feministák által szerzet t tapaszta la tokat érté-
kesítette a porosz kormánynak 1918 márc. 28-án kelt rendelete , 
mely a pályaválasztási tanácsadásnak az iskolákKal való kapcsola-
tára vonatkozólag irányelveket állapít meg. A nőmozgalom szerve-
zetei szakképzett tanácsadónők kiképzéséről is gondoskodtak . 

A berlini Népjóléti Központ is felkarol ta a pályaválasztási 
tanácsadás ügyét és 1913-ban a szociálpolitikai, tanügyi és orvosi 
körök közreműködésével ér tekezletet tar tot t , melynek folyománya 
volt a pályaválasztási tanácsadás bizot tságának megalakulása. A 
világháború fokozta ezen a téren az érdeklődést . Számtalan rokkant 
volt kénytelen pályát változtatni, a hadiözvegyeket kellett életpá-
lyákra irányítani s a háborús gazdaság által ide-oda dobált munkás-
tömegek célszerű irányításának szüksége mindjobban előtérbe 
nyomult. 

A munkaadók és munkások szervezetei, a munkaközvetí tő-
hivatalok, a karitativ és pat ronazs-egyesüle tek, hadigondozó-hiva-
talok, orvosok, technikusok, tanítók, közgazdák és pszichológusok 
mind hozzáláttak a pályaválasztási tanácsadás megszervezéséhez. Az 
akadémiai hivatások is belát ták a szervezet t pályairányítás szüksé-
gességét . 

Néhány év előtt a német birodalmi kormány és az egyes 
országos kormányok is elérkezet tnek látták az időpontot, amidőn a 
mozgalom irányítását és fe j lesztését kezükbe kell venni. A Reichs-
amt für Demobilmachung 1918-ben felhatalmazta az országos köz-
ponti hatóságokat , hogy a községeket közhasznú pályaválasztási 
tanácsadók és tanhelyközvetí tők létesítésére kötelezhessék. 

Alapvető jelentőséggel bír a porosz kereskedelemügyi minisz-
ternek a belügyi, közoktatásügyi és földmívelésügyi miniszterekkel 
közösen kiadott 1919 március 18-án kelt rendelete, mely kimondja, 
hogy a tervszerű pályaválasztási tanácsadás előmozdítása céljából a 
szükséghez képest pályaválasztási tanácsadóhivatalok állítandók 

* Josephine Levi -Rathenau : Vergangenhe i t und Zukunft der Frauenberufs-
beratung. Reichs-Arbeitsblatt . 1921. I. Jahrg. N e u e F o l g e . N o . 28. 1192—1195. 1. 
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fel. A hivatalok felállítására az egyes városok és járások vannak 
kötelezve, de az is megengedhető , hogy több járás közös tanács-
adót létesí thessen. Ha valamely járás a tanácsadóhivatal felállítá-
sát mellózni óhaj t ja , ehhez a felet tes ha tóság hozzájárulása szüksé-
ges. A hivatáshivatalok (Berufsämter) feladata mindazokat, kik 
hivatást választanak, vagy hivatásukat változtatni óhaj t ják , a pálya-
választásnál tanáccsal támogatni . Arra kell törekedniök, hogy a 
munkaerőknek a közgazdasági helyzetnek megfelelő elosztása és a 
rendelkezésre álló kiképzési alkalmaknak célszerű kihasználása el-
éressék, továbbá oda kell hatniok, hogy a pályaválasztásnál a testi 
és szellemi arravalóság, a haj lam és a jelölt gazdasági helyzete 
figyelembe vétessék. 

A tanácsadás a fiúkra és a leányokra egyformán ter jeszked-
jék ki. 

Szerves összeköt te tés létesí tendő a munkaközvetí tőkkel , ahol 
ilyenek vannak. Faluhelyeken a jánla tos a tanácsadókat a fiatalság 
gondozására szolgáló intézményekhez illeszteni. De önálló intézmé-
nyek létesítése is meg van engedve. A hivatáshivatal ügyeinek veze-
tése olyan férfiakra és nőkre bizandó, akik ér tenek ahhoz, hogy 
miképen kell a fiatalkorúakkal bánni és akik a tanácsadásban külö-
nösen képze t t ek ; közgazdák, tanítók, taní tónők, lelkészek, a pat ro-
názs tisztviselői és — utolsó helyen említve -— a munkaközvet í tők 
hivatalnokai. 

Minden tanácsadó hivatal mellett tanácsot kell felállítani, ame-
lyekben a kézművesség, a kereskedelem, a nagyipar, a mezőgazda-
ság, a hatóságok, az iskolák, az orvosi kar és a patronázs képviselői 
foglal janak helyet. Egyes foglalkozási ágak részére szakbizottságok 
alakítandók. 

Az iskolákkal való együt tműködés t a közoktatásügyi miniszter 
által már korábban kiadott rendele t szabályozza. A tanácsadásba 
lehetőleg orvos is bevonandó, nagyobb hivataloknál pszichológus 
közreműködése is ajánlatos. Minden ta r tományban Provincialberufs-
amt állítandó fel. A tanácsadó hivatalok költségeit a fenntar tó váro-
sok, járások és t a r tományok viselik. Az állam megfelelő segélyeket 
engedélyezhet . 

Sorban következnek azután Bajorország, Würt temberg, Hessen, 
Szászország, Bréma stb. rendeletei , melyek nagyjában a porosz min-
tát követik. 

Sachsen-Anhal tban Landes-Berufs-Amt működik a munka-
közvetí tők szövetségével kapcsolatban. Ebben a ta r tományban 50 
községben van pályaválasztási tanácsadó, többnyire szorosabb kap-
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csolatban a munkaközvetí tőkkel , de van olyan is, mely a f iatalkorúak 
hatósága (Jugendamt) , vagy a járási jóléti hivatal mellett működik. 
Több városban önálló Berufsamt működik (Eisleben, Erfur t , Halle, 
Magdeburg, Mühlhausen, Nordhausen) . 

Alig van ma már Németországban nagyobb község, melynek 
nem volna már hivatáshivatala. Gyorsan kiépült a községi- és tar-
tományi tanácsadók hálózata. 

Betetőzi a mozgalmat az 1920 május 5-én kelt rendelet , mely 
a Reichsamt für Arbeitsvermit t lung felállítását szabályozza és annak 
feladatává teszi, hogy a legfelsőbb országos hatóságokkal egyetér-
tően felügyeletet gyakorol jon mindazon berendezések felett , melye-
ket a pályaválasztási tanácsadás és a tanoncközvet í tés céljaira fenn-
tar tanak. A munkaközvet í tés birodalmi hivatalának egy külön osz-
tálya foglalkozik a pályaválasztási tanácsadás ügyeivel.* 

Amint az előadottakból látjuk, a szervezet keretei Német-
országban, különösen pedig Poroszországban már megvannak. Sok 
helyen igen fej let t intézményekkel ta lálkozhatunk, különösen Berlin-
ben, Hamburgban, Leipzigben, Münchenben. Sokkal rövidebb idő 
óta működnek ezek az intézmények, semhogy végleges ítéletet 
mondhatnánk róluk. Általában már megállapítható, hogy Német-
országban a fejlődési irányzat arra enged következtetni , hogy a 
pályaválasztási tanácsadás és munkaközvet í tés között szorosabb 
kapcsolat fog létesülni, különösen a tanhelyközvet í tés kiegészítő 
része lesz a tanácsadásnak. De szorosabb kapcsolatnak kell kifej-
lődni a patronázs intézményekkel is. Ez a természetes fejlődés 
folyománya, éppúgy mint az, hogy az egyszeri tanácsadásnál nem 
szabad megállani, hanem hogy a tanácskérő további sorsát is figye-
lemmel kell kísérni. Úgy látszik, hogy a községekben oly intézmé-
nyek fognak kijegecesedni, melyek felölelik a pályaválasztási tanács-
adást, a tanhelyközvetí tést , a segélyre szoruló fiatalokróli gondos-
kodást, és a törvényes védelmi rendszabályok keresztülvitele feletti 
ellenőrzést. 

Német-Ausztriában az utolsó években számos intézmény kelet-
kezett, mely a pályaválasztási tanácsadást műveli. Nagyobb lökést 
adott az ügynek az 1919 tavaszán Wienben tar tot t kongresszus, 
amelyen a következő határozati javaslatot fogadták e l : „Magától 
ér te tődő követelés, hogy minden erőt azon a helyen kell alkalmazni, 
ahová való és hogy minden munka számára a legmegfelelőbb erő 
állíttassák." Ez a követelés csak alapos és célszerűen szervezet t 

* Reichs-Arbeitsblatt. XVIII. évf. 383. 1. 
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pályaválasztási tanácsadással valósí tható meg. Er re szükséges az 
iskola előkészítő munkája , azzal, hogy egyrészt a hivatás kérdésé-
nek az okta tásba való kellő beáll í tásából ki tűnjék a helyes pálya-
választásnak az egyes és az összesség jólétére gyakorol t befolyása, 
másrészt , hogy hosszabb tudományos alapokon nyugvó lélektani 
megfigyelés és iskolaorvosi vizsgálat által az összes tanulók testi, 
szellemi és erkölcsi a lkalmassága megállapít tassék. A pályaválasztási 
tanácsadás a tanácsadó intézményeknél tör ténjék , amely felöleli az 
iskolából e lbocsátot takat , mint az összes tanácsadásra szorulókat. 
Ezek lehetőleg simuljanak oly szervezetekhez, melyek közbizalom-
nak örvendenek, így pl. jól kiépített munkaközvet í tőhivata lokhoz. 
Az állam feladata kell, hogy legyen, hogy a pályaválasztási tanács-
adás számára már létező berendezéseket , ha beválnak, előmozdítsa 
és ha thatósan támogassa , ahol pedig ilyenek hiányoznak és szük-
ségesnek látszanak, a pályaválasztási tanácsadók létesítését elrendelje. 
Alkalmas tanácsadók kiképzése céljából az államnak kell gondos-
kodni kiképző és továbbképző tanfolyamokról . 

Felső-Ausztr iában a Landes - Jugendamt (Linz) vette kezébe a 
pályaválasztási tanácsadás ügyének ápolását . Külön osztálya van 
er re a célra, amely a kereskedelmi és iparkamarával , az ipartestü-
letekkel ér in tkezésben az egyes hivatások követelményeivel és 
kilátásaival iparkodik t isztába jönni és a taní tóságot buzdít ja , hogy 
a pályaválasztási tanácsadás kérdésével foglalkozzék. Linzben a 
községi i f júsági hivatal ( Jugendamt) foglalkozik a tanácsadással . 
Még kis községeknek is, mint Gmunden, Vöcklabruck, Wels, stb. 
van már pályaválasztási tanácsadója . 

De az államhatalom is már komolyan foglalkozik az ügygyei . 
A Staatsamt fü r soziale Verwa l tung 1919 dec. 2-án rendelete t adott 
ki pályaválasztási tanácsadók létesí tése tárgyában.* Ez a rendelet 
utal az osztrák állam nehéz viszonyaira, melyek parancsolólag köte-
lességévé teszik a kormánynak, hogy minden téren a legbel ter jesebb 
munkával mozdítsa elő a gazdasági megerősödés t . Ez csak úgy 
érhe tő el a leghelyesebben, ha kezdet től fogva minden munkaerő a 
legcélszerűbb módon a maga helyére állíttatik. A külföldi tapaszta-
latok mutat ják, hogy a leghelyesebb eljárás a cél elérésére a jól 
szervezet t pályaválasztási tanácsadás létesítése. Minthogy az általá-
nos szabályozás feltételei még hiányoznak, egyelőre nem kötelezi, 
hanem buzdí t ja a nagyközségeket , hogy a községi feladatok körébe 
vegye fel a pályaválasztási tanácsadást . Az osztrák kormányrende-

* Amtl iche Nachrichten d e s ös terre ich i schen Staatsamtes für Soz ia le Ver-
wal tung II. Jahrg. No . 1. 1920. Wien 3. 1. 
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let nyomatékosan utal a porosz rendele t re (1919 márc. 18), sot 
annak tel jes szövegét mellékletben közli. Az osztrák kormány a 
Németországban szerzett tapasztalatok alapján leghelyesebbnek 
ta r t ja az ott bevált községi hivatalok szervezését Tudjuk, hogy Német-
országban a pályaválasztási tanácsadást többnyire a munkahivatalok 
mellett működő Berufsbera tungsamt műveli. Az osztrák kormány a 
rendeletben kifejezet ten azt az ál láspontot foglalja el, hogy a köz-
ség van hivatva a pályaválasztási tanácsadásról gondoskodni , csak 
azt a kérdést ta r t ja e ldöntendőnek, hogy a felállí tandó tanácsadó-
szerv hová csatoltassék, a munkaközvet í tőhöz-e , vagy valamely más 
népjóléti intézményhez-e ? 

Az eddigi tapasztalatok alapján legcélszerűbbnek tar t ja , hogy 
népesebb városokban a munkaközvet í tőhöz volna a tanácsadó szerv 
illesztendő, bár önálló formában. 

A Staatsamt für soziale Verwal tung még e rendele t kibocsá-
tása előtt külön bizot tságot szervezet t , amelybe az érdekelt állami 
hatóságok képviselői és oly személyiségek hivat tak meg, akik a 
pályaválasztási tanácsadás terén már gyakorlat i lag működtek. A 
bizottság feladata egyelőre a te rvszerű pályaválasztási tanácsadás 
megszervezésének kezdeményezése, mindazon intézmények nyilván-
tartása és ellenőrzése, melyek tanácsadással foglalkoznak, a tanács-
adáshoz szükséges statisztikai, irodalmi és egyéb anyag gyűj tése , 
publikációk kiadása. Külön tanfo lyamokat rendeznek pályaválasz-
tási tanácsadók kiképzésére. 

Német-Ausztr iában a tanácsadás állami megszervezése útban 
van. A Staatsamt fü r Inneres und Unterr icht kebelében is létesí-
tet tek bizottságot, mely már kidolgozott egy egységes tanuló-leirási 
ívet, mely a tanácsadásnál szükséges adatokat tartalmazza és figyel-
meztető lapot (Merkblatt) szerkesztet tek a szülők számára. A taní-
tást is megfelelően reformál ják . Wienben a kormány már több tan-
folyamot tar tot t a pályaválasztási tanácsadók kiképzése céljából. 
A nagyobb vidéki városokban is ta r to t tak hasonló tanfolyamokat , 
így 1921-ben Grazban a polgári és középiskolai tanárok számára. 
Több szakember előadta az orvosi, a lélektani pályaválasztási tanács-
adás lényegét, fe j t ege t te az iskola szerepét a tanácsadásnál stb. 

Hollandiában 1919-ben létesí tet te Amsterdam város az első 
hatósági pályaválasztási tanácsadót . Addig is volt már Hollandiában 
több társadalmi intézmény, mely a tanácsadással foglalkozott , de 
azok általában dilettáns módon dolgoztak és pénzeszközök hiányá-
ban kellően nem fej lődhet tek. A tanácsadóhivatal mellé bizottságot 
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neveztek ki, amelyben a munkaadók és munkások képviselői, taní-
tók és orvosok foglalnak- helyet.* 

Hazánkban is tö r tén tek már e téren kísérletek. 
A Feministák Egyesüle te 1906. óta tar t fenn Gyakorlati Ta-

nácsadót. 
A Hadi Gondozóhivatal a hadirokkantak és a hadiárvák pálya-

irányításával foglalkozik. 
A honvédelemügyi minisztérium a repülő alkalmasság meg-

vizsgálására létesített egy laboratór iumot . 
Budapest fő- és székváros iskoláiban is tör téntek már kísérle-

tek a pályaválasztási tanácsadás meghonosí tása érdekében. A német-
utcai polgári fiúiskola igazgatója 1912 óta októberben szülői ér te-
kezletet hívott össze, melyre meghívta az egyes foglalkozások kép-
viselőit. Ezek előadták a szakmájukban szükséges tu la jdonságokat , 
az alkalmazás feltételei t s a kilátásokat. Az iskola az összegyűj tö t t 
adatokat a szülők rendelkezésére bocsá t ja . A szülőknek és a gyer-
mekeknek a tanév folyamán kérdőiveket adnak ki. Az osztályfőnök 
és az iskolaorvos is tölt ki kérdőíveket az egyes tanulókról. Május-
ban ismét tar tanak szülői ér tekezletet . Júniusban egyénenként tör-
ténik a tanácsadás, melyet nyomon követ az ifjú elhelyezése. 

Később a práterutcai , a Wesselényiutcai , a honvédutcai 
polgári fiúiskolák is megkezdet ték a tanácsadást. Az utóbb emlí te t t 
iskolában az iskolai év közepén kiosztot tak a szülők közöt t egy 
megfelelően szerkeszte t t röpira tot , mely a helyes pályaválasztás 
fon tosságá t kifej te t te . Később szülői ér tekezle te t tar tot tak. Az iskola 
felső osztályában dolgozatot Írattak a pályaválasztásról . Az iskolai 
év végén tanácsadó bizot tságot állítottak fel. A bizottság, miután a 
pályaválasztás kérdésé t megtárgyal ta a tanácskozóval , őt a tanácsadó 
orvosához küldték megvizsgálás véget t s ha ennek a választot t 
pálya ellen nem volt e l lenvetése, akkor a tanácsadás munkája ezzel 
befe jeződöt t . Mindezen munkálatok díjtalanok voltak. Minden tanács-
kozóról törzslapot vezettek.** 

Budapest székesfőváros tanácsa több körlevélben felhívta a 
városi iskolák igazgatóit a pályaválasztási tanácsadás fontosságára , 
a m. kir. állami munkaközvet í tőhivata l pedig ismételten iparkodott 
a tanoncközvet í tés ügyének rendezése alkalmával a pályaválasztási 
tanácsadás intézményes megszervezésének lökést adni. A budapest i 

* Amtliche Nachrichten d e s österr. S taatsamtes für Soz ia le Verwaltung. 1 
Jahrg. 1919. Wien, 763. 1. 

** Mádpy István : Az i f júság p á l y a v á l a s z t á s a , tek intet te l a hadiárvákra. 
B u d a p e s t , 1918. 1 4 - 1 6 . 1. 
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kerületi munkásbiztosí tási pénztár 1921 augusztus havában megkez-
det te a pályát választók orvosi megvizsgálását . 

Hogy mennyire érzik a pályaválasztási tanácsadás fontosságát , 
mutat ja , hogy az ú j ipar törvényünk a kereskedelemügyi miniszter-
nek felhatalmazást ad, hogy a gyermekek és f iatalkorúak helyes 
pályaválasztásának megkönnyí tése érdekében tanácsadó szervezete t 
létssíthessen és a tanszerződes megkötése előtt az illetékes tanács-
adó szerv véleményének kikérését kötelezően megszabhassa. Az 
indokolás szerint „az orvos tanácsának kikérése rendkívüli jelentő-
ségű ugyan a tanonc fizikai ar ravalóságának megállapítása szem-
pontjából , de egymaga még távolról sem biztosí that ja a pálya-
választásnak helyességét és célszerűségét . Mindazok a rendkívüli 
figyelmet érdemlő és gyakran eléggé bonyolult körülmények, 
amelyek a pályaválasztás szempont jából megfontolás t igényelnek 
és a legnagyobb körül tekintéssel bírálandók el, a gyermekek és a 
fiatalkorúak helyes pályaválasztásának megkönnyí tése érdekében 
megfelelő tanácsadószervezet létesítését teszik kívánatossá. A 
nyugati államokban ily szervek már évek óta sikerrel működnek. 
Létesítésük nem ütközik nagyobb akadályokba és működésüktől 
jó e redményeket lehet várni." 

A pályaválasztási tanácsadás országos megszervezése nem 
könnyű feladat. Az bizonyos, hogy a szervezet csak akkor fog jól 
működni, ha sikerül a kellő kapcsolatot megteremtenünk az iskolá-
val és a gyakorlati élettel és ha sikerül sok oly embert találnunk, 
akik tel jesen átérzik funkciójuk fontosságát és a tanácsadók nehéz 
feladatával meg is tudnak birkózni. Sokféle tudásra van szükségük, 
mindenféle körülményre kell figyelemmel lenniÖk. 

Ismerniök kell a különböző foglalkozásokat, azok munka-
feltételeit , helyzetét , kilátásait. Közgazdasági, statisztikai, szociál-
politikai, egészségügyi, pedagógiai és lélektani ismeretekkel kell 
bírniok. 

Hogy a pályaválasztási tanácsadó alaposan megismerje a jelölt 
egyéniségét , nem elégséges egy párpercnyi beszélgetés. A pálya-
választási tanácsadónak okvetlenül az iskolára kell támaszkodnia. 
Csak az iskola nyúj tha t ja a jelölt egyéniségének, tulajdonságának, 
képességének részletes és megbízható ismertetését . 

A tanácsadószervnek szoros kapcsolatban kell tehát állania 
a tanintézetekkel, éppúgy mint a munkaközvet í tőkkel és a gyakorlati 
élettel általában. Állandó érintkezést kell fenntar tani a tanítókkal , 
a munkaadókkal , a munkásokkal és a szülőkkel. 

Különös figyelemmel kell lenni a pályaválasztók fizikai szerve-
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zetére, tehát orvosi tanácsra is van szükség. Figyelemmel kell 
lenni a kísérleti lélektan tapasztalataira . 

A tanácsadónak elsősorban az iskolával kell megteremteni a 
kapcsolatot , mert az igen fon tos anyagot nyúj that , amelynek alap-
ján tovább lehet dolgozni. Sokan a legjobb módszernek ta r t ják azt, 
amely részletes kérdőíveken megtudakol ja a gyermektől , hogy mivel 
szeret foglalkozni, mi szere tne lenni? stb. Ezt a kérdőívet kiegészít-
heti a tanár vagy tanító egy megfigyelési ívvel, mely az if júnak, 
vagy leánynak lélektani je l lemrajzát s az ennek alapján formulázot t 
véleményét tartalmazza. Ugyanezen az íven az iskolaorvos is 
megadhatná véleményét. 

Az anyag bizonyos időponton a pályaválasztási tanácsadónak 
volna beküldendő. 

De máskép is e lőmozdíthat ja az iskola a pályaválasztást . A 
tanító tar tsa mindig szeme előtt, hogy az iskola az élet előiskolája. 
A tanító foglalkozzék a hivatások ismertetésével . Ha lehetséges, 
mutasson be az i f júságnak műhelyeket , gyárakat , illetve minta-
gazdaságokat , tehenészeteket , konyhaker tésze teke t , faiskolákat , 
gyümölcsösöket stb. stb. Ezzel kapcsolatosan ismertetni kellene 
a különböző foglalkozások kilátásait, munkaviszonyait , munka-
processzusait . 

Főleg az iskolából való elbocsátás előtt kell a taní tónak a 
pályaválasztási tanácsadásnál ha thatósan közreműködni, azt elő-
készíteni. Az iskolát elhagyni készülő tanulót és annak szüleit meg 
kell arról győzni, hogy nem az első évek kereset i lehetőségei a 
jövő életnek alapjai, hanem a jó kiképzés, és hogy a szakember 
és kézműves foglalkozási lehetőségének ál landósága előnyben 
részesí tendő a tanulatlan munkások állandó változásával szemben. 

Szülői ér tekezle teken is f igyelmeztetendők a szülők, hogy a 
gyermekek jövőjének érdekében fekszik a gyors pénzszerzésről 
lemondva, jó szakszerű k iképzésre törekedni . 

A pályaválasztási tanácsadás megszervezése csak egy láncszem 
a közgazdasági, szociálpolitikai és a pedagógiai re formok rendszeré-
ben. Számos fontos reformmal függ össze, ilyenek a munkás-
védelmi tö rvényhozás kiépítése, tanoncvédelem, tanoncképzés, a 
munkaközvet í tés fej lesztése, a kézügyességi oktatás, a gazdasági, 
ipari és kereskedelmi szakoktatás ápolása, tanulóműhelyek létesí-
tése, a középiskolai t an te rv átdolgozása, az iskolaorvosi intézmény 
fejlesztése, a tanoncot thonok szaporítása, a továbbképző oktatás 
művelése, a vizsga-képesítési rendszer , az egyetemi oktatás re-
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formja , a gyermekvédelem kiépítése, a f iatalkorú bűnösök munkára 
való nevelése stb. 

A pályaválasztási t anácsadás megszervezésének szükségessége 
/ 

nem képezi már vita tá rgyát . Ál ta lánosan belát ják, hogy erre égető 
szükség van. 

Az összes h ivatáskörök érdekképvise le te i mind sűrűbben és 
mind hangosabban követelik, hogy a succrescencia kiválasztása és 
kiképzése, a f iatalságnak a hivatásra való nevelése, az i f júság 
nagyobb gondozása az egyes hivatásoknak, az egyes munkaadók-
nak, a közgazdaságnak, az ál lamoknak elsőrendű feladata, hogy a 
helyes pályaválasztás a társadalom nyugodt fe j lődésének egyik 
záloga, a társadalmi békének egyik szilárd oszlopa. 

Mind ál talánosabban utat tö r magának a meggyőződés, hogy 
a pályaválasztásnál a vélet lent lehetőleg ki kell küszöbölni, hogy a 
vad pályaválasztást a szabályozott , a t e rvszerű pályairányítással 
kell pótolni. 

y 

Érdekes tünet , hogy az ú jabban világszerte meggyökeresedő 
és szép reményekkel kecsegte tő cserkész-mozgalom is fel ismerte a 
pályaválasztási tanácsadás megszervezésének je lentőségét és ennek 
ápolását fe ladatkörébe felvet te . A cserkész- ins t ruktorok kiképzésé-
nél Angliában már figyelemmel vannak erre is. A cserkész-oktatók, 
kik a fiúk és leányok jel lemét és képességét alaposan megismer-
hetik, ér tékes tanáccsal szolgálhatnak a szülőknek. Az angol 
cserkész- ins t ruktorok felhívják az i f júság figyelmét azokra a 
pályákra, melyeknek jövőjük van és intenek azoktól, melyek sem-
mire sem vezetnek. Ez utóbbiak sok pénzt hoznak pillanatnyilag, 
emelik a család het i jövedelmét , miér t is sok szülő, kik nem törőd-
nek azzal, hogy gyermeküke t határozot t pályára készítsék elő, 
gyakran választ ják ezeket . A fe j l e t t ebb angol cserkész-csapatok a 
bizonyos pályákra való előkészítést is fe lkarol ták és némely helyen 
külön helyközvetí tő szervet létesítettek.* 

Ritka egyetér tés t ál lapí thatunk meg annál a kérdésnél, váj jon 
a pályaválasztási tanácsadás széleskörű, általános megszervezése 
kívánatos-e ? 

Csak arra nézve nem egyönte tűek a vélemények, hogy mi-
képen szerveztessék ez az i n t ézmény? mely hatóságokba illesztes-
sék célszerűség szempont jából , mily közegekre bízassék? 

Az egyes h ivatáskörök többnyire maguknak vindikálják a 
pályaválasztási tanácsadás fe lada tköré t . 

* Sir Robert B a d e n - P o w e l : Le guide du chef éclaireur. Traduit de l 'anglais 
par Jean Carraud. Neuchate l , Paris, 1921. 
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A németországi Reichsverband des deutschen Handwerks a 
tanhelyközvet í tés t az ipar tes tületek és kézműveskamarákhoz óha j t j a 
csatolni, a kereskedők (így pl. a Deutscher Verband des Kaufmänni-
schen Bildungswesens) szerint az általános hivatáshivatalok mellett a 
kereskedelmi kamarákhoz csatolandó. Kereskedelmi pályaválasztási 
tanácsadást és a tanhelyközvet í tés t a mezőgazdasági kamarákra 
óhaj tanák ruházni. Olyan kívánságok is merülnek még fel, hogy 
a pályaválasztási tanácsadás marad jon az iskolák körében, különösen 
a szakiskoláknál. 

Az iskolának kétségte lenül nagy szerepe van a pályaválasz-
tásnál, különösen annak előkészítésénél, de magát a t anácsadás t 
nem volna célszerű reá bízni, azt nézeteni szerint nem is vállalhatja 
el. Az iskola szerepére a pályaválasztási tanácsadásnál később még 
rá fogok térni, itt csak hangsúlyozni akarom, hogy az iskola egy-
maga nem bír azokkal a gyakorla t i ismeretekkel , amelyek a lelki-
ismeretes pályaválasztási tanácsadáshoz szükségesek, az iskola 
továbbá nem t'oglalkozhatik és ne foglalkozzék tanhelyközvetí téssel , 
már pedig~'minden helyesen szervezet t pályaválasztási tanácsadás-
nak kell, hogy a tanhelyközvet í téssel elválhatat lanul össze legyen 
forrasz tva . Ezek az alapelvek a német pedagógiai, szociálpolitikai 
és közgazdasági körökben már te l jesen ki jegecesedtek.* 

Fontos elvi kérdés, váj jon a pályaválasztási tanácsadás és a 
tanhelyközvet í tés az egyes hivatáskörök által decentralizálva eszkö-
zöl tessék-e? vagy pedig általános közhasznú, az összes hivatás-
körökkel szemben tel jesen pártat lan intézményre b izassék? 

Az egyes hivatáskörök által gyakorol t tanácsadásnak az az 
előnye, hogy a hivatáskörök, érdekképvisele tek az illető hivatás 
viszonyait, helyzetét és az egyes tanhelyeket alaposan ismerik, de a 
többi hivatáskörökről semmit se tudnak, vagy nagyon keveset tud-
nak s így a tanácskozó nem ritkán — tanácstalanul távozik a tanács-
adótól. Ennek a rendszernek egy további gyengéje , hogy a hivatás-
körök által adott tanácsok gyakran egyoldalúak. Itt elsősorban az 
illető hivatáskörök érdekei érvényesülnének. Er re vezethető vissza 
az érdekkörök az a törekvése , bogy a tanácsadás és a tanhelyköz-
vetítés általuk gyakorol tassák. 

A különböző hivatásköröknek a pályaválasztási tanácsadással 
szemben elfoglalt á l láspontja a szétforgácsolás, az elaprózás, a szét-
húzás veszélyét rejt i magában, pedig a közérdek és a pályátválasz-

* Dr. Walter Stets : Zur Frage der Angl iederung der Berufsberatung 
und der Lehrste l lenvermitt lung. Soz ia l e Praxis. 1922. XXXI. 51—54. 1. 
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tók érdeke, de az egyes hivatáskörök jól fe l fogot t érdeke is az egy-
séges, az általános, a pár ta t lan intézményt kívánja meg. 

Mind általánosabban belát ják, hogy a pályaválasztási tanács-
adásnak közhasznúnak, pár ta t lannak, á t fogónak, egyetemesnek kell 
lennie és hogy azt nem lehet bürokra t ikusán felépíteni. Arra nézve 
is megegyeznek a vélemények, hogy a pályaválasztási tanácsadás 
nem nélkülözheti az iskola támogatását , hogy a munkaközvet í tő 
hatóságokra kell támaszkodnia , hogy szoros és állandó kontaktus-
ban kell állania a f iatalkorúak védelmére és ápolására szolgáló ú. 
n. patronázs- intézményekkel . Az sem lehet ma már vita tárgya, 
hogy a pályaválasztási tanácsadást nem kell és nein célszerű ezen 
intézmények valamelyikébe beleolvasztani. 

A pályaválasztási tanácsadásnál szereplő főelemeket : az iskola-
pedagógiai, közgazdasági, szociálpolitikai, egészségügyi és patronázs-
elemeket egyformán kell figyelembe vennünk, egyet sem szabad 
elhanyagolnunk, ha a pályaválasztási tanácsadást helyesen akar juk 
megszervezni. Egy szempontot sem szabad a másiknak alárendelni, 
egyik olyan fontos, mint a másik. 

Hogy a pályaválasztási tanácsadás szorosan összefügg a tan-
helyközvetítéssel, alig szorul bizonyításra. Ha egy tanácskozónak 
tanácsot adunk arra nézve, hogy mely pályára menjen, akkor kell, 
hogy abban a helyzetben is legyünk, hogy neki kívánságára tan-
helyet jelöljünk meg. A platonikus tanácsadás mitsem ér. Schind-
ler (Landesgewerberat) szerint Németországban a szakemberek 
majdnem kivétel nélkül megegyeznek abban a nézetben, hogy a 
pályaválasztási tanácsadást számos külső és belső indokból ajánla-
tos a nyilvános és közhasznú munkaközvet í tőhöz csatolni, de úgy 
hogy a tanácsadás részére meghagyassák a sa já t munkakörében az 
önállóságnak elengedhetet len mértéke és hogy a tanácsadásnak 
elválhatatlan alkotórésze a tanhelyközvetí tés.* 

A pályaválasztási tanácsadás szerveinek kétségtelenül szoros 
összeköttetésben kell állania a munkaközvetí tőkkel , de a túlságo-
san szoros kapcsolat az intézmény kárára lehet, t. i. az a veszély 
fenyeget , hogy a munkaközvet í tés eszköz helyett öncéllá lesz, mi 
a tanácsadó intézmény egész hasznát illuzóriussá teheti. A közös 
vezetést határozot tan károsnak mondják azok, akik az intézményt 
Németországban elfogulat lanul tanulmányozták. 

Az általános és közhasznú pályaválasztási tanácsadásnál a hiva-
táspolitika magasabb szempontja i érvényesülhetnek. Itt nem mérv-

* Die Berufsberatung innerhalb des Reichsamts für Arbeitsvermittlung. 
Reichs-Arbeitsblatt 1921. 275. 1. 
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adók az egyes h ivatáskörök pillanatnyi szükségletei , nem dominál-
nak a gazdasági momentumok, hanem a tanácskérőnek személyi 
momentumai , már pedig igazuk van azoknak, akik azt hangoztat ják, 
hogy a pályaválasztási tanácsadásnál és a tanhelyközvetí tésnél a 
személyes momentumnak kell e lőtérben állania és hogy a két szem-
pont közötti kiegyenl í tést csak oly intézmény eszközölheti , amely 
az összes hivatásokkal és az összes pályátkeresőkkel szemben tel-
jesen befolyásolhat lanul és pár ta t lanul áll. Minden pályát-
keresőt oda kell helyezni az életben, arra a helyre kell helyezni, 
ahol a belső megelégedés t megtalál ja, csak ott fog örömmel dol-
gozni, ott fog nagyobb e redményeke t felmutatni . Ez neki is, a köz-
nek is a legelőnyösebb.* 

Kell, hogy ennek a fon tos ügynek legyen egy gazdája, ki vele 
állandóan és h ivatásszerüleg foglalkozik. Nem egy új, nagy hivatali 
appará tus ra gondolunk, sőt a bürokra t ikus pályaválasztási tanács-
adást veszedelmesnek ta r t juk az intézmény jövőjére nézve, de szük-
ségét látjuk annak, hogy legyen egy központ , mely kezdeményez» 
irányít, tanácsol, ellenőriz, gyűjti , feldolgozza és közzéteszi a tapasz-
talatokat . Ez a központ a mi viszonyaink között csak állami lehet. 
Tisztán társadalmi úton az egész országot behálózó, az összes fog-
lalkozásokra ki ter jedő, egységes szervezet alig volna létesíthető. Ha 
a központi irányítást és vezetés t állami feladatnak tekintem is, nagy 
szerepet szánnék a tá rsadalomnak is. A társadalomnak, az iskolá-
nak és a községeknek ha tha tós közreműködése nélkül el sem 
képzelhetek egy jól működő tanácsadó-szervezetet . Az összes tár-
sadalmi körök, közgazdák, szociálpolitikusok, gazdák, nagyiparo-
sok, kisiparosok, munkások, ügyvédek, technikusok, orvosok, taná-
rok, tanítók bevonására számítunk. Ha a társadalom állandó és 
élénk érdeklődése hiányzik, az intézmény nem virágozhat fel, sőt 
rövid idő alatt elsorvad. 

A pályaválasztási tanácsadásnak tehát központi vezetésre és 
országos szervezet re van szüksége. 

Mely kormányhatóság alá helyeztessék a pályaválasztási tanács-
adás sze rveze te? Itt szóba jöhetnek a miniszterelnökség szociál-
politikai osztálya, a gazdasági minisztériumok, a vallás- és közokta-
tásügyi-, a belügyi- és a munkaügyi és népjóléti minisztérium. Sok 
indok szól amellett, hogy az intézmény az utóbb nevezet t minisz1-
térium alá helyeztessék, amely azonban természetesen az érdekelt 
többi minisztériumokkal egyetér tően járna el. 

* Dr. Stets : Die Angl iederung der Berufsberatung und der Lehrste l lenver-
mittlung. Soz ia l e Praxis. 1922. XXXI. 53. I. 



A pályaválasztási tanácsadás. 30 Î 

Fontos állami érdekek kívánják, hogy az intézmény legfőbb 
irányítása, ellenőrzése a kormány kezében legyen. Az egye temes 
közgazdasági és szociálpolitikai é rdekek csak úgy vannak biztosítva, 
ha a vezetés a magasabb nézőpontoka t követő, az országgyűlésnek 
felelős kormánynál van. A tanácsadók berendezése és fentar tása 
községi feladat. Bármily szép e redményeke t muta tha t tak fel egyes 
társadalmi intézmények ezen a téren, szélesebb körű és bel ter je-
sebb tevékenységet, csak a községek és az állam együt tes tevé-
kenységétől várhatunk, melyet azonban természetesen a társadalom-
nak és az iskolának ha tha tósan elő kell mozdítani. 

A városoknak és nagyobb községeknek is nagy érdekük, hogy 
a tanácsadás szélesebb körben szerveztessék. Ugyanazok az érvek, 
melyek amellett szólnak, hogy a városok és községek a munka-
közvetítéssel mennél be l te r jesebben foglalkozzanak, szólnak amellett 
is, hogy a tanácsadókat létesítsék és fenntar t sák . Az itt fe lmerülő 
kiadások bőven kamatoznak és sokszorosan megtakar í t t a tnak a sze-
gényügyi, kórházi és egyéb szociális kiadásoknál. 

Az iskolafenntar tóknak is bizonyos anyagi áldozatokat kell 
hozni. 

Jól tud juk , hogy mily nagy akadályok tornyosulnak az elé, 
hogy a pályaválasztási tanácsadás országosan szerveztessék. Arra , 
hogy az egész országban egyszerre életbeléptessük, még hiányoz-
nak az előfeltételek. De sürgősen hozzá kell látni az intézmény 
megalapozásához. Erélyesen, cél tudatosan törekedni kell arra, hogy 
az országos hálózat megteremtésé t előkészítsük. A fővárosban és a 
nagyobb vidéki városokban kell a munkát megkezdenünk és azután 
fokozatosan ki kell épí tenünk a szervezetet . Faluhelyen épp olyan 
fontos a pályaválasztási tanácsadás karöl tve az i f júság kiképzésével, 
alkalmas munkakörök megte remtéséve l — mint a városokban. A 
Retour à la campagne jelszavát, a faluról való elvándorlás és a 
kivándorlás lázát, mely hazánk szervezeté t annyira sorvasztot ta , 
csak nagyszabású gazdasági- és társadalmi politikával tud juk leküz-
deni. Ebben a programmban a pályaválasztási tanácsadásnak is elő-
kelő helye van. 

A pályaválasztási tanácsadók kiválasztása és kiképzése külö-
nösen fontos feladat. Az ily é le tbevágó funkciókkal bíró közegnek 
sokoldalú ismeretekkel kell rendelkeznie. A pszichológusok azt 
akarják, hogy a tanácsadók vezetője pszichológus legyen, az orvos-
pszichológusok csak orvospszihológus kezében látnák megnyugta tva 
a vezetést, az iskolaorvosok a tanácsadást legszívesebben az iskola-
orvosokra biznák. A pedagógusok egy része a taní tóknak szánja a 
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főszerepet a tanácsadásnál. A hatósági munkaközvet í tő-hivata lok 
vezetői maguknak vindikálják a tanácsadás ügykörét . 

Kétségtelen, hogy az oly tanácsadó, aki pedagógiai, pszicho-
lógiai, orvosi, egészségügytani ismeretekkel is bír, igen ér tékes 
szolgálatokat tehet , de ezek az ismeretek ennél a felelősségtel jes 
hivatásnál nem elégségesek. Lehet valaki ki tűnő pedagógus, első-
rangú lélekbúvár, jeles orvos, kiváló higiénikus és mégis alkalmat-
lan lehet a pályaválasztási tanácsadó vezetésére . Ezeknek a tanács-
adóknak nagy közgazdasági ismeretekkel és finom szociálpolitikai 
érzékkel kell bírniok. Szükséges továbbá, hogy tel jesen át legyenek 
hatva hivatásuk e lsőrangú fontosságától , felelősségtel jes voltától. 
Nemcsak nagy tudás, de nagy jellembeli tu la jdonságok is meg-
k ívánta tnak ehhez a hivatáshoz. Távol kell állaniok az osztályhar-
coktól, felül kell állaniok a pártpolit ikán, távol a felekezeti torzsal-
kodásoktól , a divatos jelszavaktól. Elfogulat lanoknak kell lenniök, 
igazságosaknak, széles lá tkörrel kell bírniok. Amíg ilyen alkalmas 
embereke t nem találunk — és ezeket megtalálni, ha nem is lehe-
tet len, de nehéz dolog —, addig komolyabb eredményeket nem igen 
remélhetünk.* Németországban már belátták, hogy nagy veszélyek 
re j lenek abban, ha a tanácsadók kiválasztásánál politikai szempon-
tok érvényesülnek. Rathenau Josephine nézete szerint a pályaválasz-
tási tanácsadás minden sikere kérdésessé lesz, ha nem sikerül a 
pár tok küzdelmét a fiatalság körül tökéletesen kiküszöbölni. Nagyok 
a veszélyek, mert a politikának a nagyvárosokban való túl tengése 
mellett a tanácsadó állások betöl tése gyakran politikai hatalmi kér-
déssé lesz, ahelyett , hogy ennél a felelősségtel jes állás betöl tésénél 
egyedül az ar ravalóság volna döntő.** 

Németországban már foglalkoznak a pályaválasztási tanácsadók 
szakszerű kiképzésével . Münsterben van már egy szeminárium a 
munkaközvet í tés és a pályaválasztási tanácsadás számára. A berlini 
Hochschule fü r Politik-en is külön tanfolyamokat létesí tet tek, ame-
lyeken elsőrangú elméleti és gyakorlat i szakférf iak a már alkalma-
zásban álló szociálpolitikai t isztviselőket és pályaválasztási tanács-
adókat továbbképzésben részesítik. 

Ha azt akar juk, hogy az intézmény üdvösen működjék, nem-
csak alkalmas tanácsadókról kell gondoskodnunk, de ezeket a köze-
geket el kell látnunk a szükséges anyaggal. A hivatásisme behatóbb 

* Lásd Schindler (Landesgewerberat ) : D ie Berufsberatung innerhalb des 
Re ichsamts für Arbeitsvermittlung. Reichs-Arbeitsblatt Jahrg. I. Neue Fo lge . No. 7. 
1921. 275—276. 1. 

** Re ichs -Arbe i t sb la t t . N e u e Folge . 11921. 1194. 1. 



A pályaválasztási tanácsadás. 30 Î 

müvelésére van szükség és a gazdaság- és társadalomstatiszt ikai 
adatokat folytatólagosan és rendszeresen a hivatáspolit ika céljaira 
való szempontból kell feldolgozni és a tanácsadószerveknek rendel-
kezésre bocsátani. 

Még Németországban is nagy a panasz, hogy a hivatásisme-
re tekre vonatkozó anyag nagyon hiányos. A kisebb hivatalokban 
alig van valami anyag. Lényegileg a tanácsadó arra van szorítva, 
amit saját szorgalmából és saját tapasztalatai alapján megtud. 
Tudása többnyire fogyatékos , az át tekintés gyakran hiányzik. Egy-
séges hivatáspolitikáról csak akkor lehet szó, ha a tanácsadó a 
gazdasági viszonyokat és szükségleteket ismeri, ha a különböző 
hivatások gazdasági és társadalmi tagozódása nem ismeretlen előtte, 
ha a munka pszichológiai és fiziológiai feltételeiben jártas, ha a 
különböző foglalkozások jövőbeni kilátásait mérlegelni képes, ha 
a hivatások igényeit, szükségleteit összemérheti a tanácsot igénylő 
testi, szellemi, erkölcsi tulajdonságaival , sajátosságaival , hajlamaival, 
családi viszonyaival, környezetének szociális helyzetével. 

A pályaválasztási tanácsadással való foglalkozás meggyőzte a 
szakköröket, hogy sokoldalú és a részletekig hatoló hivatáskutatásra 
van szükség, hogy szükség van a különböző foglalkozási ágak 
viszonyainak tudományos buvár lására . A tanácsadás alaposságát a 
hivatáskutatások eredményei nagyban előmozdíthatják. Remélnünk 
kell, hogy a kuta tások előmozdítása céljából a gyakorlat emberei 
támogatásban fog ják részesíteni az elmélet művelőit. Egyesül t 
munkájuk meg fogja teremteni a hivatásismét (Berufskunde), mely-
nek ápolása a komoly pályaválasztási tanácsadásnak elengedhetet len 
előfeltétele. Sok még ezen a téren a tennivaló. Az érdekképvise-
letek megér tő támogatása lényegesen előmozdíthatná a nem könnyű 
feladat sikeres megoldását . A hivatásismének elsősorban a mái-
meglevő anyagot kell összehordani, feldolgozni és közzétenni. 
A statisztikák feldolgozása, a kiképzési lehetőségekre, a minősí-
tésre, a képesí tésre vonatkozó rendeletek, törvények összegyűjtése, 
nyilvántartása is el nem hanyagolható feladata a hivatásismének-

Á foglalkozási statisztikán nyugvó hivatás-kataszter megalko-
tása sem hanyagolandó el. A fontosabb hivatások monográfiái, 
melyeket meg kell majd iratni, betekintést nyúj thatnak a különféle 
munkaprocessusokra , az annyira különböző munkafel tételekre, az 
egyes pályákon megkívánt lelki és testi tu la jdonságokra . A munka 
természetét , élettani és lelki vonatkozásai t mindenesetre behatóbban 
kell művelni. Németországban már komolyan foglalkoznak egy 
munkabuvár la t i központi intézet létesítésének tervével . A munka 
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tudománya, melynek megtes tes í tése útban van, meg fogja könnyí -
teni a pályaválasztási tanácsadás tüskés munkájá t . 

Kétségtelen, hogy a pályaválasztási tanácsadásnál az alig t izenöt 
éves múlttal bíró hivatás pszichológiai vizsgálatok e redményei is 
ér tékesí tendők. Sokan igen nagy várakozásokat fűznek ehhez a 
tudományághoz , mely tagadhata t lanul szép e redményeket muta tha t 
fel, de még távol van a tökélytől. Még nagyon szétágazók a szak-
emberek véleményei , részben te l jesen hiányoznak, részben hézago-
sak a vizsgálati módszerek . Remélhető leg idővel a pályaválasztási 
tanácsadók a gyakorlat i lélektanban oly segí tőtársra találnak, amely. 
n e k szakvéleményére megnyugvássa l a lapozhat ják felelősségtel jes 
tanácsaikat 

Külön talán nem kell hangsúlyoznom, hogy ennél az intéz-
ménynél szó sem lehet arról, hogy egyes egyének egyes pályákra 
kényszer í tőleg utal tassanak, vagy egyes pályáktól kényszereszközök-
kel visszatar tassanak. Túlságos nagy volna a felelősség. Veszélyez-
tetnék az egyéni önfelelősség, illuzóriussá té te tnék a személyes 
szabadság és önelhatározás az emberi élet egyik legfontosabb 
pont ján. Itt csak tanácsadásról , ú tmutatásról , a pályaválasztás meg-
könnyítéséről , e lőmozdításáról lehet szó. A pályaválasztás szabad-
ságát és fe le lősségét ez az intézmény nem érinti. A fej lődés úgy-
látszik odairányul, hogy idővel a használati kényszerre fognak 
áttérni . Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy a fiatalkorú a 
tanácsot követni tartozzék, csak arra volna kényszerí thető, hogy 
a szakszerű, pártat lan, a tanácsra szoruló gazdasági, testi és szellemi 
viszonyait szem előtt tar tó, az általános gazdasági viszonyokat latol-
gató tanácsot meghallgassa. 

Az iskola közvetlenül és önállóan ne foglalkozzék tanács-
adással, különösen ta r tózkodjék minden közvetlen munkahely-
közvetítéstől. A porosz kereskedelemügyi miniszternek 1921 április 
29-én kelt rendelete , mely a tanácsadóknak a szakiskolákkal való 
együt tműködésé t szabályozza, szintén ezt az álláspontot foglalja el. 

Főkövete lmény a pályaválasztási tanácsadás megszervezésénél , 
hogy a tanácsadónak elsősorban és főleg a tanácsot kérő érdeke 
lebegjen mindig szem előtt, azután pedig a közérdek. A tanácsadó 
ne legyen valamely é rdekkörnek az orgánuma. Legyen függet len 

• a munkaadóktól , a munkásoktól , az alkalmazottaktól. Semlegesnek 
kell lenni. Ne viseltessék előszeretettel , vagy ellenszenvvel vala-
mely foglalkozási ággal szemben. Az egyetemes érdeket , a foglal-
kozások egyensúlyát , a munkaerők helyes elosztását kell a szerve-
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zendô központnak szem előtt tartani . Ha ezt megteszi, a közgazda-
sági és társadalmi politikának fontos eszköze lehet. 

A porosz és szász közoktatásügyi minisztériumok (1920 febr . 
26, illetve 1921 febr. 3-án) már rendelet i leg szabályozták a pálya-
választási tanácsadásnak az iskolához való viszonyát. A szász-
országi rendelet csak annyiban tér el a porosztól , hogy az előbbi 
csak a népiskolára szorítkozik. A pályaválasztás előkészítésére szol-
gálnak a felsőbb osztályokban a gazdasági élet és a munkaviszonyok 
ismerte tése és munkahelyek meglátogatása. Az iskolát elhagyni 
készülő gyermekek szülői az iskolaév elején megbeszélésre hívandók 
meg. Az iskola buzdítsa a szülőket, hogy gyermekeiket szakszerű 
kiképeztetésben részesítsék. A pályaválasztási tanácsadási szerv 
kérdőíve tartalmazzon egy rovatot , melyet az iskolaorvos a gyermek 
testi alkalmasságát illetőleg töltsön ki. A továbbképző iskolák felada-
taként jelöltetik meg, hogy a pályaválasztási tanácsadás eredményei t 
előmozdítsa és a foglalkozás szükségesnek mutatkozó változásánál 
tanáccsal szolgáljon. Ezt megelőzőleg azonban a tanácsadószerv 
véleménye újból meghal lgatandó. 

Itt nyomatékosan ki szeretném emelni, hogy az intézmény 
sikeres működésének biztosítása céljából feltét lenül szükséges, hogy 
a tanítók és a tanárok érdeklődését megnyer jük . Szükséges továbbá, 
hogy a tanítók a gyakorlat i lélektanban kiképeztetésben részesül-
jenek és hogy a hivatásismében, a közgazdaságtan és szociál-
politika alapkérdéseiben ne legyenek járat lanok. A pályaválasztási 
tanácsadó szervek vezetőinek állandóan és sűrűen kell érintkezniök 
a tanítókörökkel, e lőadásokban és ér tekezleteken a tanácsadás 
különböző szempontjai t , módszerei t és segédeszközeit ismertet-
niük kell. 

A nagy közönséget is figyelmeztetni kell a pályaválasztás 
fontosságára, a szakszerű pályaválasztási tanácsadás je lentőségére. 
A saj tóra is nagy feladatok várnak ezen a téren. Az iskola is sokat 
tehet, ha szülői értekezleteken felhívja a figyelmet az elhamarkodott 
pályaválasztás veszélyeire és a gondos pályaválasztás áldásos követ-
kezményeire. 

Elengedhetet len kelléke a megbízható pályaválasztási tanács-
nak az orvos vizsgálat. Az iskolaorvosokat okvetlenül bele kell 
vonni a tanácsadás előkészítő munkájába, ami nem zárja ki, hogy 
a tanácsadó szervezeteknek, különösen a nagyobbaknak, saját orvo-
saik (sőt szakorvosaik) ne legyenek. Feltétlenül szükségesnek mutat-
kozik az iskolaorvosi intézmény kiépítése. 
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VII. 

Eredmények. Feladataink. 

I. A pályaválasztás nem tör ténik jelenleg az esetek többségé-
ben azzal a gonddal , melyet fontosságánál fogva megérdemelne. 
Ez igen káros köve tkezményekke l jár az egyesekre , a közgazda-
ságra, a nemzetre nézve. Közgazdasági, szociálpolitikai és egészség-
ügyi szempontból egyaránt kívánatos volna, hogy a pályaválasztási 
tanácsadás szélesebb körben vé tessék igénybe. 

Hogy a pályaválasztási tanácsadók működése minél hatályosabb 
lehessen, kívánatos, hogy a hivatás-isme közgazdasági, statisztikai, 
szociálpolitikai, egészségügyi és lélektani vonatkozásaiban részlete-
sebben művel tessék. Nevezetesen beha tóbban tanulmányozandók 
volnának az egyes hivatáskörökben működök kereseti és munka-
viszonyai, különös tekintet tel az egészségügyi viszonyokra és a 
foglalkozás ál landóságára. 

Nagy súly volna helyezendő a szociális statisztikára, főleg a 
foglalkozások, a munkabérek , a fizetések, a munkanélküliség, a 
munkaközvet í tés , a bevándor lás , a kivándorlás, a visszavándorlás 
és a belső- vándorlás s tat iszt ikájára . 

Az egyes foglalkozások részletes monografikus leírásai köz-
gazdák, technikusok, szociálpolitikusok, orvosok és pszichológusok 
közreműködéséve l készí t tessenek el. 

A gyakorlat i lélektan módszereinek a pótlása igen fontos 
követe lmény. 

II. A pályaválasztási tanácsadás mielőbbi, országosan tö r ténő 
szélesebb alapon való és intézményes szervezése kívánatos. 

A szervezet a munkaügyi és népjóléti minisztérium által a 
vallás- és közoktatási , kereskedelmi, földmívelési, pénzügyi és 
igazságügyi minisztériumokkal egyetér tően volna megteremthe tő . 

Az intézmény feladatköre, a szervezet alapjai törvényhozási 
úton volnának megállapítandók. 

Az intézménynek szoros kapcsolatban kell állnia az iskolákkal 
és a gyakorlat i élettel. 

Kívánatos, hogy a pályaválasztási tanácsadás központilag 
irányít tassék. Ez a központ vagy mint a munkaügyi- és népjóléti 
minisztérium egy osztálya, vagy mint önálló, de ennek a miniszté-
r iumnak resszor t j ába ta r tozó intézmény létesí tendő. 

Kívánatos, hogy minden hatósági munkaközvet í tő mellett 
pályaválasztási tanácsadó működjék. 

A hatósági munkaközvet í tők helyi szervei, az ú. n. gyűj tő-
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helyek mellett is, főleg a városokban, a járási székhelyeken és az 
iparforgalmi szempontból je lentősebb községekben pályaválasztási 
tanácsadók volnának szervezendők. 

A központi szervnek fe ladata volna a szükséges közgazdasági , 
statisztikai, egészségügyi adatokat gyűjteni , rendszeresen feldolgozni 
és közzétenni, a külföldi enemű intézmények működését állandóan 
figyelemmel kísérni, a szükséges felvételek módszerét kidolgozni, 
pályaválasztó tanácsadók kiképzéséről gondoskodni. 

A központban eset leg a Tudományegyetemmel kapcsolatban 
orvos-pszichológus vezetése alatt pályaválasztási pszichológiai labora-
tórium létesítendő, a pszichológiai módszerek kidolgozása, kipróbá-
lása, a pályaválasztók megfelelő kiképzése és irányítása, egyes kétes 
esetek megvizsgálása cé l jából 

III. Hogy az intézmény a gyakorlat i élettel állandó és szoros 
kapcsolatban lehessen és a közbizalom megszerzése szempont jából 
is kívánatos, hogy a központ, valamint a kerületi pályaválasztási 
tanácsadók mellett bizottságok vagy tanácsok szerveztessenek. 

A központi bizot tságban legyenek képviselve az összes minisz-
tériumok, a gazdasági érdekképviseletek, a pedagógiai körök, az 
orvosok, a főbb liberális pályák, a munkaadók, munkások, alkal-
mazottak, tisztviselők szervezetei , a szociálpolitikai intézmények. 
A pályaválasztási tanácsadás kérdésével foglalkozó szakemberek is 
kinevezendők volnának. 

A bizottság évente legalább kétszer összehívandó volna. 
A kerületi b izot tságokban az i l letékes főbb közigazgatási 

hatóságok, pedagógusok, a gazdasági egyesületek, ipari, kereske-
delmi szervezetek és a fontosabb liberális pályák képviselői foglal-
janak helyet. 

IV. Feltétlenül szükséges, hogy a tanácsadók az egyes érdek-
köröktől függet lenül a tanácsot kérő érdekeit és a közérdeket , az 
egyetemes érdekeket tar tsák mindig szem előtt. 

A tanácsadás legyen pártat lan, szakszerű, ingyenes. 
Lehetőleg hivatásos tanácsadók nevezendők ki, akik kellő 

tapasztalatokkal bírnak és megfelelő kiképeztetésben részesültek. 
A tanácsadás necsak a fiúkra, hanem a nőkre is t e r jeszkedjék 

ki. Olyan felnőttek, kik valamely oknál fogva pályát kénytelenek 
változtatni, szintén tanáccsal látandók el. 

A nők tanácsadói lehetőleg nők legyenek. Nagyobb községek-
ben külön osztályok szerveztessenek a nők részére. 

V. A tanácsadók csak úgy fe j the tnek ki üdvös működést , ha 
az iskolával szoros kapcsolatban állanak, ha működésüket az iskola 
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megértéssel , tel jes erővel t ámogat ja . A tanítók és tanárok rend-
szeresen és állandóan f igyeljék meg tanítványaik fizikai, szellemi 
és erkölcsi tu la jdonságaikat a pályaválasztás szempont jából . Meg-
figyeléseik megfelelően szerkesztendő kérdőíveken fe l jegyzendők. 
Ezek a kérdőívek az iskolaorvosok véleményével kiegészítve m e g -
ha tá rozot t időpontokon az il letékes tanácsadóhoz beküldendők. 

A tananyagba oly ismeretek volnának beveendők, melyek a 
helyes pályaválasztást előmozdít ják. Hogy a tanulók a különféle 
életpályákról tá jékozást szerezzenek, az o lvasókönyvek megfelelően 
szerkesztendők volnának. Mozgóképeken bemuta tandók volnának 
különféle műhelyek, gyárak, árúházak stb. 

Minden tanévben több szülői ér tekezlet ta r tandó, melyeken a 
pályaválasztási tanácsadás je lentősége fe j tege tendő . 

Minden az iskolát elhagyó gyermek egy füzet tel volna ellá-
tandó, mely a pályaválasztási tanácsadók mibenlétét és fon tosságá t 
ismerteti . Oly könyvek (káték) is hasznos szolgálatokat tehetnének, 
amelyek az egyes élethivatásokkal foglalkoznak. 

VI. A pályaválasztási tanácsadók költségei t fedezzék az állam, 
a községek és az iskolafenntar tók. 

A központi szerv költségeit viselje az állam. A városi tanács-
adók költségeit — amennyiben hatósági terüle tük a városon nem 
t e r j ed túl — viselje a város, ha azonban hatósági te rü le tükön túl 
fo ly ta t ják működésüket , e célra az állami köl tségvetés t e rhére 
részesül jenek a munkaügyi és népjóléti minisztérium részéről évi 
támogatásban. 

A pályaválasztási tanácsadás előmozdításából kifolyólag az 
iskolákban fe lmerülő köl tségeket viseljék az iskolafenntar tók. 

Ha a pályaválasztási tanácsadás problémájá t behatóbban tanul-
mányozzuk, nagy perspekt ívák nyílnak meg előttünk, nagy lehető-
ségeket lá tunk. 

Szebb, gazdagabb, boldogabb jövőnek képe tárul lelki sze-
meink elé. Oly kor, melyben a tehe tségek jobban érvényesülnek, 
melyben az egyén személyiségének te l jesebb kifejlesztése mellett 
jobban bekapcsolódik az egészbe, oly nemzedék, melynek tagjai 
nagyobb örömmel dolgoznak és nagyobb eredményeket érnek el, 
egészségesebbek, a műveltség, az erkölcs magasabb fokán állanak. 

A pályaválasztási tanácsadás meghonosí tása és komoly keresz-
tülvitele a nemzet te l jes í tőképességének fokozását fogja ered-
ményezni. 

A nemzeti vagyonnak legértékesebb, számokban meg nem 
állapítható részének, az emberi munkaerőnek te l jesebb kihasználása, 
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nagyobb és jobb munkaeredmény lesz a gyümölcse. Megakadályozza 
majd a munkaerővel való pazarlást , a tehe tségek elfecsérlését . 
Nagyobb termelés , nagyobb vagyonosság, több kultúra, t ö b b 
munkakedv, több éle töröm jár majd a nyomában. Az annyira 
kívánatos társadalmi összhang előmozdí tását remélhe t jük tőle. 

Az új jáépí tés jelszavát kell, hogy te t tek kövessék. Nem elég 
folytonosan hangozta tnunk, hogy csak a munka teremthet i meg a 
boldogabb jövőt , meg is kell t e r emtenünk az e redményes munka 
előfeltételeit, lé tesí tenünk kell a szükséges szervezeteket , melyek a 
munkaerőket ápolják, a kellő irányba terel jék, fej lesszék, kiművel-
jék. Oly politikát kell fo ly ta tnunk, amely a munkaerők leggazda-
ságosabb ér tékesí tését teszi lehetővé. 

Csak szüntelen, gondos, örömmel végreha j to t t munkával , 
mindnyájunknak kellően szervezet t , egye té r tő és szeretet te l te l je-
sített munkájával támaszhat juk fel megcsonkítot t , lealázott hazánkat . 
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V 

A nemzetközi munkaügyi szervezet működése. 

Ha a munkának a je lentőségét a közgazdaságban nem is kell 
már felfedeznünk, egyelőre messze vagyunk még attól, hogy annak 
szerepét, ha tékonyságának feltételeit , szervezésének célszerű módo-
zatait, egyáltalán a munkát kísérő je lenségeknek és a kapcsolatos 
problémáknak mindenikét minden oldalról egyképen jól ismerjük. 
Különösen nagy még azonban tá jékozat lanságunk a munka problé-
májával szemben, ha nem állunk meg annak mint elvont közgazda-
sági kategóriának vizsgálatánál, hanem tovább tekintve figyelembe 
vesszük — amint ma már lehetetlen figyelembe nem vennünk — a 
munkát szolgáltató ember t is, aki az eddigi társadalmi fej lődés ered-
ményeképen nem elégszik meg azzal a díszhellyel, amelyet az elmé-
let a közgazdasági kategóriák közt a munkának, és azzal a remény-
telen nélkülözéssel, amelyet a munkások legnagyobb részének juttat . 
Megoldást parancsoló módon tolul hát a mai közgazdasági tudo-
mány elé az a probléma, mi tö r tén jék azzal a követeléssel , amelyet 
a munkát szolgáltató ember sorsának javításáért , szükségleteinek 
gazdagabb kielégíthetéseért , ku l túrá jának emelhetéseér t a termelés-
nek és a jövedelemeloszlásnak eddigi rendjével szemben támaszt é s 
a szervezkedés erejével jól alá is támaszt . 

A közgazdasági tudomány azonban az ebbeli feladattal kapcso-
latban a problémáknak oly tömkelegével találja magát szemben, 
hogy annak át tekintésére a vi lággazdaság mai állapotában, egy-egy 
állam viszonyainak vizsgálata alapján nem vállalkozhatik eredmé-
nyesen. Mert ha csupán az egy-egy államon belül észlelhető jelen-
ségeket akarnók a fej lődés irányára s az ehhez képest követendő 
politikára vonatkozólag következtetéseink alapjává tenni, ezzel éppen 
olyan hamis, épp olyan lehetetlen vagy talán még lehetet lenebb ered-
ményre jutnánk, mint az a természet tudós, aki kizárólag az egy 
ország területén észlelhető éghajlat i viszonyoknak, egy ország föld-
tani szerkezetének, növény- és állatvilágának tanulmányozása alap-
ján akarná a természetben észlelhető változásokat és ezek alapján 
annak mindenhol é rvényes törvényei t megállapítani. Olyan korban, 
amelyben a nemzetek gazdasági élete a legszorosabb kölcsönhatásba 
jutott már egymással, használható tételekhez csak úgy juthatunk el, 
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ha van olyan szervünk, amely a tanulmányozni óhaj to t t gazdasági 
kérdést nemzetközi je lentőségében ragad ja meg, összegyűjt i a világ-
nak lehetőleg összes idevonatkozó adatait , nyi lvántar t ja az összes 
jelenségeket , a tudományos vizsgálat és a gyakorlat i használat cél-
jaira kellő időben közzé is teszi azokat, sőt a rendelkezésére álló 
adatok elemzése és összerakása alapján igyekszik maga is gyakor-
lati és tudományos szempontból egyaránt ér tékes köve tkez te tésekre 
jutni. 

íme így ju tot tak el már 1900-ban Pár isban a törvényes mun-
kásvédelem nemzetközi egyesüle tének és 1901-ben Basel székhely-
lyel a nemzetközi munkaügyi hivatalnak, mint a munkaügy nemzet-
közi tanulmányozására és továbbfe j lesz tésére szolgáló intézmények-
nek megteremtéséhez . 

A tudományos igazságok sajá t ere jükkel és súlyukkal azonban 
csak lassan és a különböző társadalmakban nem egyenlő erővel 
hatnak. Alig van továbbá olyan igazság, amelynek célszerűségi alkal-
mazhatóságát nemcsak pillanatnyi hatalmi, hanem úgynevezet t gyakor-
lati szempontok is nein hátrá l ta t ják. A munkaügy terén, amely olyan 
közelről érinti az egész termelést , a célszerűségi szempontok között 
vezető szerepe van a nemzetközi verseny szempont jának. A nem-
zetek sötétben tapogatóznak a távolról derengő igazság felé és 
sohasem tudha t ják azt, hogy ezt a sötétséget , ezt a bizonytalan tapo-
gatózást nem használják-e fel ellenük a versenyző államok létüket 
veszélyeztető támadásra . Hogy tehát biztosíthassák magukat e való 
vagy képzelt kockázat ellen, hogy a haladás a söté tben veszélyte-
lenebb legyen, az államok egymásnak kezet nyúj tva iparkodnak 
előbbre, aminek pozitív haszna a "haladásnak szélesebb arcvonala, 
negatív haszna pedig az, hogy a bará tságosan megfogot t kéz nem 
emelkedhetik a haladó ellen hátulról intézett csapásra. 

íme a munkásvédelmi nemzetközi egyezmények alapgondolata, 
amely jórészt a nemzetközi munkásvédelmi egyesület és hivatal 
t evékenységének eredményeképen a mai nemzetközi munkaügyi 
szervezet létesítése előtt is már nem egy ilyen nemzetközi egyez-
jnényben te remte t te meg gyakorlati eredményeit . 

Látnivaló az elmondottakból, hogy a nemzetközi munkaügyi 
szervezet úgy, amint előt tünk áll, nem valósít meg valami ú j gon-
dolatot. A háborúnak és a háború vége felé már nagy dinamikus 
e rőre szert tet t munkás tömegek fenyegető megmozdulásának kellett 
azonban közbejönni, hogy a nemzetközi munkásvédelem szolgála-
tára felállítsák a békeszerződésekben és bizonyos mér tékben a Nem-
zetek Szövetségével kapcsolatban azt a szervezetet , amely a nem-
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zetközi munkásvédelem ügyének az eddiginél sokkal e rő te l jesebb 
szolgálatára van hivatva. 

A békeszerződéseknek a nemzetközi munkásvédelem megszer-
vezésével foglalkozó XIII. részét felesleges itt közelebbről ismertetni, 
avégből azonban, hogy e szervezet működése megér the tő legyen, 
mégis rá kell muta tnunk annak egy-két különösen jellemző vonására. 

Meg kell említeni mindenek előtt , hogy ez a szervezet a tör-
vényes munkásvédelem nemzetközi egyesüle té t egyáltalán nem te t te 
feleslegessé és az egyesület az ú j szervezet létesülésével nem is 
szűnt meg. A változott viszonyokhoz képest bizonyára vál toztak 
feladatai . De szükség van és lesz arra még ezután is, hogy nem-
zeti fiókjai ú t ján előbbre vigye ezután is a törvényes munkásvéde-
lem ügyét az egyes ál lamokban és mint az ügy nemzetközi társa-
dalmi szerve sugalmazza és ellenőrizze a munkásvédelemnek a béke-
szerződésekkel felállított hivatalos nemzetközi szervezetét . Természe-
tes, hogy munkásságának intenzitása ma még nem az, ami a háború 
előtt volt. Feladatkörének módosulása megtorpan to t t a . Azután sok 
ér tékes kötelék szakadt el itt is és idő kell ahhoz, hogy a régi 
kapcsolat hiánytalanul helyreáll jon. Egyes országokban, azok között 
hazánkban is, a nemzeti fiók fel sem ébredt még háborús dermedt-
ségéből. De a nemzetközi egyesület tényleg működik már ismét és 
remélhető, hogy rövid idő múlva már látható eredményei is lesz-
nek ú j életrekelésének. 

Megszűnt ezzel szemben a bázeli munkaügyi hivatal, miután 
ennek fe ladatkörét tel jesen magábaolvaszt ja immár a nemzetközi 
munkaügyi szervezet, amelynek magának is egyik leglényegesebb 
alkatrésze az annak kere tében felállított nemzetközi munkaügyi 
hivatal. 

A szóban levő szervezetnek másik főalkatrésze az évenkint 
megtartott közgyűlés. Az ada tgyűj tő és szétosztó munkát az ezidő-
szerint Genfben felállított hivatal, a nemzetközi jogalkotást pedig 
az évenkint ta r to t t közgyűlés látja el. Az ú j hivatal sokkal hatal-
masabb felszereléssel és így intenzívebb és lá thatóbb eredmények-
kel dolgozik a létesítésével megszűnt régi bázeli hivatalnál. Köny-
nyen megér thető ez, ha arra gondolunk, hogy míg a régi néhány 
állam önkéntes hozzájárulásából ta r to t ta fenn magát, az ú j hivatal 
fenntar tási költségeihez a nemzetközi munkaügyi szervezet kötelé-
kébe tar tozó minden állam köteles meghatározot t arányban hozzá-
járulni. Már pedig a nemzetközi munkaügyi szervezetből, amely 
ezídőszerint 54 államot egyesít magában, most már csak nagyon 
kevés állam hiányzik : Európában hazánkon kívül Oroszország és 
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Törökország. Ázsiában Afganisztán, Amerikában az Egyesült-Alla-
mok és Mexikó. 

A régi szervezet tel kapcsolatban egyáltalán nem volt továbbá 
semmiféle biztosíték a szervezet munkásságának gyakorlati eredmé-
nyessége tekintetében. A kétévenkint megtar to t t kongresszusokra 
kitűzött tá rgyakat az egyesüle t nemzeti fiókjai több-kevesebb ala-
possággal előkészítet ték, a nemzeti fiókok kiküldöttei magukon a 
kongresszusokon alaposan megbeszélték ugyan, ezeken a kongresz-
szusokon határozatokat is hoztak, de e határozatok puszta óhajoknál 
egyebet nem je lente t tek és az államoknak semmiféle kötelezet tsége 
nem volt abban a tekintetben, hogy azokkal, vagy azoknak tárgyá-
val egyáltalán foglalkozzanak. 

Ezzel szemben, mint ismeretes, a mai nemzetközi szervezet az 
évenkint ta r to t t közgyűlésein elfogadott határozatait , amennyiben 
azok a jogalkotásra vonatkoznak, kész egyezménytervezetek és 
a jánlások fo rmájában hozza. Minden tagállam pedig, tehát néhány 
kivétellel a világnak valamennyi állama, köteles ezeket a határozatokat 
záros határidőn és pedig egy éven, legkésőbben azonban 18 hóna-
pon belül az illető államban a jogalkotásra illetékes tényező, a tör-
vényhozás elé ter jeszteni . Minden állam törvényhozása kénytelen 
tehát a közgyűlés határozataival foglalkozni és ha ez az egyez-
ménytervezet e lfogadására, illetve jóváhagyásának elhatározására, 
az ajánlás megvalósí tása pedig valamely törvényhozási vagy más 
intézkedésre vezetet t , köteles a kormány erről a Nemzetek Szövet-
ségének főt i tkárát értesíteni. A mai nemzetközi munkaügyi szerve-
zet sem erőszakolhat ja tehát határozatai t a tagállamokra, de kény-
szeríti azokat, hogy foglalkozzanak azokkal és azok elfogadása vagy 
el nem fogadása felet t a tö rvényhozásnak és a törvényhozásra be-
folyást gyakorló nyi lvánosságnak állásfoglalása szerint döntsenek. 
Az eddigi e redményekből Ítélve a kényszernek még ez az enyhe for-
mája is jóval többet jelent a régi nemzetközi munkásvédelmi egye-
sület határozatainak csupán erkölcsi súlyánál, anélkül, hogy az az 
államok szuveréni tására bármiképen sérelmesnek volna tekinthető. 

További lényeges haladást jelent a múlttal szemben, hogy ez 
a nemzetközi szervezet határozatai t a közvetlenül érdekeltek bevoná-
sával hozza. A régi nemzetközi munkásvédelmi egyesület kongresz-
s usain résztvevők hivatása tekinte tében a dolog természetének 
megfelelően egyáltalán nem volt semmiféle korlátozás. Közgazda-
ságtannal és külünösen szociális politikával foglalkozó tudósok, köz-
tisztviselők, politikusok és csak elvétve voltak munkaadók és mun-
kások is e kongresszusok tagjai. Ezzel szemben a mai munkaügyi 
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szervezet évi közgyűléseinek összetétele szabatosan meg van álla-
pítva. Minden tagállam négy képviselővel vesz részt, két kormány-
képviselővel és a munkaadóknak és a munkásoknak egy-egy kép-
viselőjével. Minden kérdés tárgyalásához két-két szakér tő is 
küldhető ki, akik a tá rgya lásokon külön engedély alapján fel is 
szólalhatnak és a tag e lő ter jesz tése alapján ahelyett szavazhat-
nak is. A szervezésnek ez a módja maguknak az érdekel teknek, 
a munkaadóknak, munkásoknak és a közérdeke t megszemélyesí tő 
kormányok képviselőinek szakér tő pa r lament jévé teszi a közgyűlést , 
amint az érdekel teknek közvetlen befolyása ugyanolyan arányban, 
mint a törvényhozásnak megfelelő közgyűlésen, biztosítva van a 
nemzetközi munkaügyi szervezetben a kormány szerepét betöl tő 
igazgatótanácsban is. 

Megjegyzendő, hogy az egyes államok képviselői nem álla-
monkint együt tesen szavaznak, hanem mindenik képviselő önnönmaga 
úgy, hogy ha egy nemzetnek két kormányképvise lő je aligha fog is 
egymástól el térően szavazni, viszont munkaadó és munkásképviselői 
szabadon szavazhatnak a sa já t kormányuk képviselői által elfoglalt-
tal ellenkező álláspontra is. Érdekes különben, hogy a ha tározatokat 
aránylag milyen nagy számmal hozzák egyhangúlag ; hányszor fog-
lalnak el továbbá munkaadók és munkások azonos álláspontot ; ami 
mellett nem tagadható, de könnyen meg is ér thető, hogy a külön-
böző nemzetek munkásképviselői szavazataikkal gyakran tanúsítanak 
a munkaadók képviselőinél nagyobb egyér te lműséget . 

Bármilyen érdekes volna nemzetközi jogi szempontból , de 
magának a munkaügynek szempont jából is a nemzetközi munkaügyi 
szervezet alkotmányának és a Nemzetek Szövetségéhez való viszo-
nyának taglalása, tu la jdonképeni fe ladatunkhoz képest át kell immár 
térnünk a nemzetközi munkaügyi szervezet eddigi munkásságának' 
ismertetésére, mert hiszen erről a szervezetről elsősorban mégis 
csak munkássága alapján alkothatunk magunknak véleményt . 

E munkásságot leghelyesebb abból a két szempontból vennünk 
szemügyre, amely a szervezet működését hivatásánál fogva irányítja ; 
nevezetesen, mit jelent a munkaügyi tudomány művelése, a munka-
ügyi jelenségek nyilvántartása, ismertetése annak érdekében, hogy 
ezekből a jelenségekből bizonyos következtetések legyenek levon-
hatók ; mit jelent továbbá a nemzetközi munkaügyi jogalkotás fej-
lesztése érdekében. 

Nemcsak tárgyi okok javasolják különben, hogy a kérdés t 
ebből a két szempontból külön-külön vizsgáljuk, hanem az az alaki 
szempont is, hogy a nemzetközi munkaügyi hivatal, a nemzetközi 
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munkaügyi szervezetnek ez az állandó apparátusa , amely az egész 
szervezet munkásságát és munkásságának e redményességé t sa já t 
munkájával döntően befolyásol ja , éppen eszerint a két szempont 
szerint tagozódik két nagy csopor t ra . Ezek egyike, az ú. n. diplo-
máciai csoport, azzal a feladattal , hogy a nemzetközi egyezmények 
és a jánlások tá rgya lásá t előkészítse, előkészítse az évi közgyűlése-
ket és intézze, a közgyűléseken e lhatározot t egyezménytervezetek 
és a jánlások utólagos ér te lmezésével és végreha j tásáva l kapcsolat-
ban, az egyes ál lamokkal szükségesekké váló tárgyalásokat . A másik 
az ú. n. tudományos csoport, azzal a feladattal , hogy a világ napi 
és időszaki sa j tó jának, a levelezők je lentésének felhasználásával 
nyilvántartsa a termelés és a munkaügy terén fe lmerülő je lensége-
ket, nyilvántartsa a világ minden államának munkaügyi jogalkotását , 
foglalkozzék a munkaügyi statisztikával és ezzel kapcsolatban az 
egyes államok munkaügyi s tat iszt ikájának uniformizálásával, közzé-
tegye a hivatal kiadványait és szervezze annak könyv- és okmány-
tárát . 

E két r.soport mellett mindegyiknek szolgálatára dolgoznak a 
technikai osztályok, amelyek, míg egyfelől t ámoga t ják a diplomáciai 
csoportot a közgyűlések előkészítésében, másfelől sa já t ügykörük-
ben szolgál tat ják az anyagot a tudományos csoportnak. Ezek a 
technikai osztályok az ügyeknek megha tá rozo t t köré re nézve való-
ságos tudományos l abora tó r iumokként koncent rá l ják és elemzik az 
egész világon rendelkezésre álló anyagot . Ezidőszerint külön ilyen 
osztálya van a vándorlásnak, a munkanélkül iségnek, a mezőgazda-
ságnak, az ipari egészségügynek, a tengerhajózásnak, a szövetkezeti 
ügynek, a munkásbiztos í tásnak és ezzel kapcsolatban a hadirokkant-
ügynek, a testi épség védelmének, az oroszországi szovje t rendszer 
tanulmányozásának és végül a termelés és munkaügy kölcsönhatá-
sainak tanulmányozására a te rmelés ü g y é n e k . 

Hogy némi fogalmat ad junk mindenekelőt t a hivatalnak a 
tudomány céljait szolgáló munkásságáról , illetőleg az e munkásság 
céljainak szolgálatába állított szerelvényéről megemlí t jük, hogy két-
évi rendszeres tevékenysége óta könyvtárában már a mult év 
szeptemberében külön szám volt 150.000, huszonnégy különböző 
nyelven. A mult év első felében pl. az u j besorozás hetenként 
átlag 700 könyvet , illetőleg füzete t tett , be fu to t t he tenként átlag 
900 folyóirat és 186 napilapnak 2000 száma, amely 186 napilapból 
azonban maradandó módon csak 35-öt helyeznek el. Állandóan jár 
a hivatalnak a kormányok részéről 186, a munkásszervezetek részé-
ről 350, a munkaadó szervezetek részéről 60 sorozatos, illetve 
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időszaki kiadvány. Van hatalmas u j ságsze lvénygyűj teménye , a fo lyó-
iratokban megjelent közleményeknek tárgy szerint csoportosí tot t 
nyilvántartása. A gyűj tés i munka célja e lsősorban az, hogy felvilá-
gosítások adására meglegyen a kellő lehetőség. Ezért az összeg 
adatokat egyfelől nemzetek, másfelől tá rgy szerint gyűj t ik és cso-
portosí t ják. Ugyanígy gyűj t ik és csopor tos í t ják a világ minden 
állama munkaügyi jogalkotásának anyagát . 

Az ada tgyűj tés módszere megegyezik egyébként az egyes 
államok munkaügyi (munkaügyi statisztikai) hivatalainak szokásos 
eljárásával, azzal a különbséggel természetesen, hogy az ada tgyűj tés 
rendszerint nem szorítkozik egy-egy államra. Vannak esetek, amikor 
egyes felmerülő fon tosabb kérdésekben kérdőíveket bocsátanak ki 
az államokhoz, mint például az amerikai Taylor-Társaság ké re lmére 
a vashámorok hármas csoportváltásának kérdésében. 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy noha az Egyesült-Államok 
nem is léptek be a Nemzetek Szövetségébe és a nemzetközi 
munkaügyi szervezetbe, ez államok munkaadó-egyesüle te i , 
aminő ez a Taylor-Társaság is, éppúgy, mint munkásszervezetei 
a legszorosabb kapcsolatot t a r t j ák fenn a nemzetközi munka-
ügyi szervezettel . 

A kérdőívek alapján eddig lefolytatot t ankétek közül legérde-
kesebb talán az, amelyet a munkaügyi hivatal a termelésnek és a 
munkaügynek kapcsolata és kölcsönhatása tekinte tében indított meg 
a munkanélküliség okainak adatszerű fel tárása és annak a kérdés-
nek tisztázása végett , hogy a tö rvényes munkásvédelem során 
megvalósított és megvalósí tani szándékolt r e formok mennyiben 
egyezte thetők össze a háborúban tönkrement vi lággazdaság terme-
lési gondjaival . Érdekesnek ígérkezik azonban többek közt az az 
ankét is, amelyet a brit t kormány képviselőjének indítványára annak 
megállapítása véget t kezdeményeztek, hogy a különböző államok 
törvényhozásai minő rendszereket alkalmaznak a munkabéreknek, 
különösen pedig a nem szervezett, továbbá a közérdekű üzemekben 
dolgozó munkások munkabéreinek megállapítására. . 

Van eset rá, hogy az anyag összegyűj tése véget t ankétőröket 
küldenek ki, akik a helyszínén szedik össze a vizsgált kérdésre 
vonatkozó adatokat . Ilyen ankétőrök jártak itt Magyarországon is 
a szakszervezeti ügy állásának megvizsgálására. Ilyeneket küldöt tek 
ki pl. a brit t kormány érdeklődése folytán Altonába, hogy a hely-
színén tanulmányozzák a munkanélküli segélyezésnek azt az ott 
bevezetet t ú jabb rendszerét , amely szerint a munkanélküliség 
enyhítésére elrendelt közmunkákat közvetlenül a munkanélküliek 
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szövetkezete inek adják ki ; i lyenek jár tak el a Ruhr-vidéki, a felső- , 
sziléziai szénbányászatnak, illetőleg az ottani munkaügynek tanul-
mányozásában -stb., amely tanu lmányoknak eredményei t azután meg-
felelő kiadványok révén közkinccsé teszik. 

Az intézménynek gyakorlat i e redményekre irányított tudomá-
nyos céljait szolgálja a hivatalnak már említett technikai szakosz-
tályai mellett a szükséghez képest felállított különböző bizottságok 
munkássága. Ezek a bizot tságok az általuk tárgyal t kérdések minemű-
ségéhez képest vagy tisztán tudósokból , vagy ama céljukra tekin-
tettel , hogy a hivatal tudományos munkásságához gyakorlati irányú 
tá jékoztatással szolgáljanak, munkaadókból és munkásokból állanak. 

Munkaadókból és munkásokból álló par i tásos bizot tságot állí-
to t tak fel pl. a tengeri hajósok munkaviszonyának tanulmányozása 
és az erre vonatkozó javaslatok elkészítése véget t . Különben csak 
e bizot tságok felállítása és a tengerhajózás i személyzet munka-
ügyének külön e tá rgynak szentelt közgyűlés, az 1920. évi genuai 
konferencia elé való utalása által vált mellőzhetővé az alkalmazot-
tak szóban levő ka tegór iá ja által felállított ama kívánalomnak tel-
jesítése, hogy, tekintet te l a t engerha jósok különleges szolgálatára, 
részükre külön nemzetközi munkaügyi hivatal állíttassák fel. E bizott-
ság munkálkodásának közbejö t téve l indult meg a tengerha jósok 
nemzetközileg egységes munka jogának előkészítése> miután maga a 
hivatal már előbb összegyűj tö t te és minden államnak rendelkezésére 
bocsátot ta ez egyes ál lamoknak idevonatkozólag érvényben levő 
joganyagát , ha másért nem, hát azért, hogy megkönnyítse a sok-
helyütt hiányos, sok helyütt meg éppen tel jesen hiányzó nemzeti 
tö rvényhozás kiépítését . 

Ugyanilyen bizottsága van a vándorlás ügyének szintén azzal 
a célzattal, hogy ez ügy nemzetközi vonatkozásainak nemzetközi 
szabályozását előkészítse. A nemzetközi szabályozás szükségessége, 
miként a t engerha jósokka l , önként adódik a kivándorlókkal kapcso-
latban is, annak meggondolása folytán, hogy hazájuktól elszakadva 
ezek is nélkülözik sa já t államuk védelmét és így nemzetközi védel-
met kell számukra biztosítani. Igen tanulságos az ennek a bizottság-
nak eddigi tárgyalásairól és javaslatairól szóló jelentés, amelyet 
külön köte tben a multévi genfi konferencia elé ter jesz te t tek . 

Külön bizottsága van a munkanélküliségnek is, azzal a feladat-
tal, hogy tegyen javaslatot azokra a módozatokra nézve, amelyek 
szerint az egyes államok a munkanélküliség ellen való küzdelem 
eredményessége érdekében az e tá rgyra vonatkozó minden adatot 
nemzetközileg összehasonlí tható módon és időközönként gyűj the tnek 
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és közzétehetnek. Ez a bizot tság kiváló szakférfiaknak, az angol 
, Beveridgenek, a brit t munkaközvet í tés és munkanélküliségi biztosítás 

megszervezőjének, a francia Max Lazardnak és Lucien Marchnak, 
az olasz Riccinek stb. meghal lgatása után arra az e redményre jutot t , 
hogy az egyes nemzeti stat isztikák összehasonlí tásának lehetővé 
tétele véget t ezeket a statisztikákat minden foglalkozás részére 
külön, a lehető legrészle tesebben meg kellene csinálni, hogy pedig 
a különböző ál lamoknak ezek a statisztikái nemzetközi módon össze-
egyeztethetők legyenek, szükséges volna a foglalkozásoknak egyön-
tetű osztályozása. Szükséges volna továbbá a megállapodás abban 
a tekintetben, hogy egyes foglalkozási körben mi legyen az önkényte-
len munkanélküliség fogalmi meghatározása . Ez irányokban el is 
ment már a megkeresés az egyes államokhoz. 

Van azután külön szakér tőbizot tsága a munkásbiztosítás ügyé-
nek is, amely egyes idevonatkozó technikai kérdések tárgyalása 
mellett a legnagyobb súlyt egyelőre arra helyezi, hogy a munkás-
biztosításnak a háború előtt működöt t állandó nemzetközi bizottsága, 
amelynek tudvalevőleg megvol t az igen serényen és szépen dol-
gozó magyar fiókja is, működésé t mielőbb új ra megkezdje , továbbá 
arra, hogy az egyes államok rendkívül gazdag munkásbiztosítási 
joganyaga összegyűj tessék és közzététessék. 

Az ada tgyűj tés munká jának csak elméleti volna a je lentősége, 
s 

ha azokat gyakorlat i célokra nem tennék hozzáférhetőkké. Ámde 
azt lehet mondani, hogy ama rendkívüli nehézségek dacára, amelyek-
kel az összegyűj tö t t adatok közzététele jár, a nemzetközi munka-
ügyi hivatal ebben a tekintetben is kiváló szolgálatokat teljesít. Az 
adatközlés mindenekelőt t esetenként való felvilágosítások nyúj tásában 
áll és pedig nem csupán a kormányok, hanem munkaadó- és mun-
kásszervezetek, tudományos intézmények, sőt magánosok részére is. 
Nem diplomáciájuk, hanem a nemzetközi munkaügyi hivatal ú t ján 
szerzik be ma az államok a külföldi munkaügyi fej leményekből 
őket érdeklő adatokat . Talán nem érdektelen annak megemlítése, 
hogy tudakozódtak a hivatalnál a magyar jogalkotásnak egyik tár-
gya iránt is ; a németbirodalmi kormány a nemzetközi munkaügyi 
hivataltól kér te a magántisztviselőkre és a kereskedősegédekre 
voatkozó ú jabb jogszabályaink megküldését . A nemzetközi munka-
ügyi hivatalnak ez a tá jékozta tó szolgálata természetesen rendkí-
vüli nehézégekkel és köl tségekkel jár. Elképzelhető, milyen nehéz 
annyi nyelv jogi és technikai műszavainak és kifejezéseinek tel jesen 
egyenlő ér tékű kifejezését más nyelven megtalálni. Szolgálatainak 
ki tűnősége viszont lassanként rá fogja vezetni az egyes államok 
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munkaügyi statisztikai hivatalalt, hogy a külföldi anyag beszerzé-
sé re felállí tott osztályaikat egyszerűen szüntessék be, amint a leg-
kiválóbb munkaügyi statisztikai hivatalok egyike, az angol, meg is 
indította már a tá rgyalásokat ebben az i rányban a nemzetközi 
munkaügyi hivatallal. 

Emellett az ese tenként való információnyújtás , továbbá a 
közgyűlések részére előkészített anyagnak, a közgyűlési jegyzőköny-
veknek, a bizottságok jelentéseinek közzététele mellett, — és köte-
tekre r ú g már eddig az ilyféle kiadványok száma — a nemzetközi 
munkaügyi hivatal többrendbel i sorozatos kiadvánnyal is terjeszti 
a munkaügyi je lenségek ismeretét . Egyik ilyen sorozatos kiadványa 
az Informations Sociales, amely többrendbel i próbálgatás után ezidő-
szerint hetenkint jelenik meg és lényegére nézve a világ sa j tó jának 
szociálispolitikai szemléje, amely mellett azonban a nemzetközi 
munkaügyi szervezet fon tosabb eseményeit is ismerteti. Másik a 
Série legislative, amely tu la jdonképen folytatása a régi bázeli 
munkaügyi hivatal egyedüli időszaki kiadványának, a szociális jog-
anyag ismertetésével annak idején sok érdemet szerzett Bulletin-
jének. El kell ismerni, hogy a nemzetközi munkaügyi hivatal Séria 
legislative-ja egyáltalán nem marad el a bázeli hivatallal együt t 
megszűnt Bulletin mögött , sot bizonyos tekintetben még tartalma-
sabb és különösen a t e r jesz tés szempont jából annyival használhatóbb 
is annál, hogy minden törvényt külön lapon, illetve füzetben közöl. 
Magyarországnak is megje lent már e gyűj teményben két—három 
törvénye, illetve rendelete . Időszaki kiadványa a hivatalnak a heten-
kint megje lenő Bulletin Officiel, az intézménynek tula jdonképeni 
hivatalos lapja, amely a nemzetközi munkaügyi szervezet igazgató-
tanácsa üléseinek tömör ismertetését , a kormányokkal elvi kérdé-
sekben folyta tot t levelezést és az egyezménytervezetek ratifikálására 
vonatkozó híreket közli. Rendkívül ér tékes kiadványsorozata azután 
a hivatalnak, az időszakonként megje lenő gazdag Bibliographie-n 
kívül, az Etudes et Documents, amely tárgy szerint különülő 12 
csopor tban közölt már mintegy 60 ér tékes tanulmányt , amikor meg-
indult a szervezetnek magas színvonalon tar tot t , tulajdonképeni 
tudományos havi folyóirata, a Revue Internationale du Travail, úgy, 
hogy az Etudes et Documents szerepét túlnyomó részben most mar 
ez a folyóirat veszi át. 

Bármilyen hézagos is ez az ismertetés, mégis megállapítható 
talán ennek alapján is, hogy a nemzetközi munkaügyi szervezetnek 
már eddigi ada tgyűj tő feldolgozása és közlő tevékenysége is elis-
merést érdemel, a jövőt illetőleg pedig a legszebb reményekre 
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jogosít, amint nem is lehet az másképen olyan intézménynél, 
amelynek, mint ennek, — legalább is eddig — megadatot t , hogy 
az összes illetékes tényezőknek, ebben az esetben az összes művelt 
nemzetek kormányainak és tudósainak, maguknak a közvetlenül 
érdekelteknek, a munkaadó- és munkásszervezeteknek hatalmas 
anyagi, erkölcsi és szellemi támogatásával , ösztönzésével és ellenőr-
zésével dolgozhatik. 

E tevékenységnek haszna tú l ter jed különben a szoros értelem-
ben vett munkaügy határain. Az ember úgy érzi, mintha azokon a 
tűzfalakon, amelyekkel a nemzetek egymástól elzárkóznak, ú j rések 
nyílnának az egész emberiség fe j lődésének szolgálatában álló eszme-
áramlatok te r jedésének megkönnyítésére, a kölcsönös megismerés 
és megér tés áldásainak befogadására . Gondoljunk csak Ruskin 
szavaira : „Nem az óceánok ta r t ják egymástól távol a nemzeteket , 
hanem a tudat lanság." 

2. Lássuk már most, milyen szerepet töl töt t be a nemzetközi 
munkaügyi szervezet említett másik fe ladatkörében, mennyire sike-
rült a törvényes munkásvédelmet nemzetközi egyezmények és ajánlá-
sok elfogadtatása ú t ján előbbre vinnie. 

Három közgyűlése volt eddig a nemzetközi munkaügyi szerve-
zetnek, három alkalma tehát arra, hogy egyezményterveze teke t és 
ajánlásokat ha tározatokká emeljen. Az első 1919-ben Washingtonban, 
a második 1920-ben Genuában, a harmadik 1921-ben Genfben. A 
genuai konferencia, miután tárgyalásait kizárólag a tengeri hajózás 
és a tengeri halászat munkaügyének szentelte, bennünket aránylag 
kevésbé érdekel, éppen ezért észrevételeinkkel ez alkalommal csak 
a másik két konferencia határozataira szorítkozunk. 

a) A washingtoni konferencia termése 6 egyezménytervezet 
és 7 ajánlás volt. Egyezménytervezet készült a napi 8, illetve heti 
48 órai munkaidőről. Egy másik a munkanélküliségről, amelynek 
értelmében az egyezményhez csatlakozó államok kötelezik magukat, 
hogy a munkanélküliségre vonatkozólag rendelkezésükre álló adato-
kat és statisztikákat szabályszerűen közlik a nemzetközi munkaügyi 
hivatallal ; hogy továbbá, megteremtik a nyilvános ingyenes munka-
közvetítő szervezeté t ; végül, hogy amennyiben a munkanélküliségi 
biztosítást bevezet ték, a külföldi munkásokat a belföldiekkel e 
tekintetben egyenlő bánásmódban részesítik. A harmadik egyezmény 
tárgya a nők védelme lebetegedésük esetében, amennyiben az egyez-
ményhez csatlakozó államok kötelezik magukat, hogy a nők' foglal-
koztatását a szülés után hat hétig megtiltják, megadják továbbá a 
jogot a nőknek, hogy orvosi bizonyítvány felmutatása esetén hat 



348 

\ 

Pap Dezső. 

héttel a szülés előtt beszüntessék a m u n k á t ; hogy a szóban levő 
két időszak alatt a nők részére akár közpénzből, akár biztosítás 
ú t ján kellő segélyt ju t ta tnak és biztosít ják az ingyenes orvosi vagy 
bábái kezelést ; a munkaidő alatt kétszer fél-fél órai pihenőt bizto-
sítanak a csecsemők ellátására ; végül pedig megtil t ják, hogy a 
munkaadó a lebetegedés vagy az azt komplikáló be tegség ideje 
alatt a munkásnőnek felmondhasson. A negyedik egyezménytervezet 
ha tá lyosabbá teszi a nők éjjeli munkájának megtiltása iránt már 
1906-ban kötöt t berni egyezményt , amennyiben a tilalmat kiterjeszti 
a 10 munkásnál kevesebbe t foglalkoztató üzemekre is. Az ötödik 
egyezményterveze t 14 évben állapítja meg a munkára bocsátás 
alsó korhatárát. A hatodik megtil t ja a 18 éveseknél fiatalabb 
munkások éjjeli foglalkoztatását és e részben csak néhány iparág-
javára enged a 16 évesnél idősebb fiatal f iúmunkások tekintetében 
kivételt . 

A washingtoni a jánlások közül egy ismét a munkanélküliségre 
vonatkozik és arról szól, hogy az államok tiltsák meg a munka-
közvetí tést dí jazásért végező vállalatoknak létesítését, a már létező 
ilyen vállalatokat pedig kössék engedélyhez és helyezzék hatósági 
felügyelet alá ; hogy továbbá munkásokat toborozni más államban 
csak a két állam kormányának előzetes megállapodása és a két 
ország munkaadó- és munkásszervezeteinek előzetes meghallgatása 
után legyen szabad ; végül, hogy a munkanélküliséggel szemben 
kövessenek megfelelő közmunka-polit ikát. A második ajánlás arra 
irányult, hogy az államok, ha másképpen nem, szerződés útján 
biztosítsák a sa já t te rü le tükön dolgozó külföldi munkásoknak a 
munkásvédelmi tö rvények és a szervezkedési jog tekintetében a 
belföldiekkel szemben követe t t bánásmódot . Végül határozat tá vált 
az ipari egészségügyre vonatkozó négy ajánlás ; az első a lépfene 
ellen való védekezés tárgyában, a második az ólommérgezés meg-
akadályozására ; a harmadik aziránt, hogy az államok az ipar-
felügyelet mellett külön iparegészségügyi szolgálatot is rendezzenek 
be úgy, hogy az közvetlen kapcsolatot tar thasson fenn a nemzet-
közi munkaügyi hivatallal ; végül pedig a negyedik, hogy az államok 
csatlakozzanak ahhoz az 1906-ban Bernben kötöt t nemzetközi egyez-
ményhez, amely a fehér foszfor használatát a gyúj tógyár tás közelé-
ben megtil t ja. 

Annak vizsgálatánál, hogy minő eredmények követ ték ezeket 
a határozatokat , tekintetbe kell vennünk, hogy e részben távolról sem 
lehet ma még a mérleget véglegesen felállítani. Ha ugyanis a nemzetközi 
munkaügyi szervezet a lkotmánya ér telmében az egyes államok kor-
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mányai kötelesek is voltak e ha tároza tokat már eddig saját törvény-
hozásuk elé ter jeszteni ; azok a törvényhozási munkálatok és ezek 
közt különösen azok a tu la jdonképpeni törvényhozási munkálatokat 
szükségszerűen megelőző előmunkálatok, amelyek egy-egy ilyen 
fontos re form megvalósí tásához szükségesek, az azóta bekövetkezet t , 
politikai és gazdasági szempontból egyaránt válságos időkben a leg-
több helyen még nem voltak te l jesen befejezhetők. 

Már most az 1921. év végéig a washingtoni egyezmények közül 
a munkaidőre vonatkozót ratifikálta négy állam : Csehszlovákia, 
Görögország, India és Románia ; a munkanélküliségre vonatkozót 
nyolc állam : Dánia, Finnország, Görögország, India, Nagybritánnia, 
Norvégia, Románia és Svédország ; a nők lebetegedésére vonatkozót 
két állam : Görögország és Románia ; a nők éjjeli munkájára vonat-
kozót hat, és pedig ezek közül öt olyan állam, amelyik az 1906. 
évi e tárgyú berni egyezményhez nem csatlakozott : Csehszlovák-
ország, Dél-Afrika, Görögország, India, Nagybritánnia és Románia ; 
a munkára bocsátás alsó korhatárára vonatkozót négy állam : 
Csehszlovákia, Görögország, Nagybri tánnnia és Románia ; a fiatal-
korúak éjjeli munkájának tilalmára vonatkozót öt állam : Brazília, 
Görögország, India, Nagybritánnia és Románia ; a fehér foszforos 
gyújtógyártás eltiltására vonatkozólag 1906-ban kötöt t egyezményhez 
pedig a washingtoni konferencia ajánlása folytán e konferencia után 
csatlakozott ú jabb 10 állam: Ausztrália, Ausztria, Csehszlovákia, 
Danzig szabad város, Finnország, India, Japán, Lengyelország, 
Románia és Svédország. 

Ha meggondoljuk, hogy a nemzetközi munkaügyi szervezetbe 
ezidőszerint 54 állam tartozik, ez az eredmény egyelőre soványnak 
látszik. Azonban a kérdés megítélésénél nem szabad megállnunk a 
tényleg már megtör tént ratifikációnál. Néznünk kell nevezetesen azt 
is, milyen álláspontra helyezkedtek az egyes államok kormányai 
a ratifikáció tekintetében és nevezetesen mely kormányok mely 
egyezmények tekintetében te r jesz te t ték már a ratifikációra irányuló 
törvényjavas la to t is a törvényhozás elé. 

A munkaidő tekintetében pl. további 9 államban fekszik már 
a törvényhozás előtt a ratifikációra irányuló törvényjavasla t : Argen-
tina, Ausztria, Belgium, Brazília, Bulgária, Franciaország, Lengyel-
ország, Németország, Spanyolország. A munkanélküliségre vonatkozó 
egyezmény tekintetében további 11 államban: Argentina, Ausztria, 
Belgium, Brazília, Bulgária, Dán-, Lengyel-, Német-, Olasz- és Spa-
nyolországok, továbbá Svájc. A nők lebetegedésére vonatkozó egyez-
mény tekintetében 9 államban : Argentína, Belgium, Brazília, Bul-
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gária, Francia-, Lengyel-, Német-, Olasz- és Spanyolországok. A nők 
éjjeli munkájának tilalmazására vonatkozó egyezmény tekinte tében 
10 á l lamban: Argentina, Ausztria, Belgium ; Brazilia, Bulgária, Francia-
és Németországok, Németalföld, Olasz- és Spanyolországok. A mun-
kára bocsátás alsó korhatárára vonatkozó egyezmény tekintetében 
9 á l lamban: Argentina, Belgium, Brazilia, Bulgária, Francia-, Len-
gyei- és Németországok, Németalföld, Spanyolország. Végül a fiatal-
korúak éjjeli munkájának tilalmazására vonatkozó egyezmény tekin-
te tében további 10 államban: Argentina, Ausztria, Belgium, Bul-
gária, Francia- és Lengyelországok, Németalföld, Német-, Olasz- és 
Spanyolországok. 

Ma ugyan még nem mondha tó te rmésze tesen fel tét lenül bizo-
nyosnak, hogy e tö rvényhozások mindenike tényleg el is fogadja a 
kormánynak a rat if ikálásra irányuló minden javaslatát , a legtöbb 
e s e t b e n ' a z o n b a n úgy áll a dolog, hogy a kormány nem javasolja a 
ratifikációt addig, amíg az egyezményt magának az érdekel tségnek 
bevonásával a legbehatóbban meg nem vizsgálta, úgy hogy a 
tö rvényhozás elé a ratifikálás tek in te tében már oly javaslattal lép, 
hogy ennek visszautasí tását az csak a legri tkább esetben találja 
helyénvalónak. 

Megállapítható különben, hogy a nemzetközi munkásvédelem 
gondola tának alapján álló kormányok sem javasolják a hozzájáru-
lást minden egyezményhez. Nagybri tánnia és Németalföld kormánya 
nem javasolta pl. eddig még a munkaidőre vonatkozó, Francia-
országé a munkanélkül iségre, Olaszországé a munkára bocsátás alsó 
korha tá rá ra vonatkozó egyezményhez a csatlakozást stb., míg más 
egyezményekre vonatkozólag vagy közölték már a ratifikációt vagy 
legalább is e lő ter jesz te t ték a megfelelő törvényjavas la to t . Számos 
eset van arra is, hogy egy-egy állam törvényei közé iktatja egy-egy 
egyezménynek a rendelkezései t , sőt túl is megy azokon és külön-
leges okokból mégis tar tózkodik az egyezmény ratifikálásától. Hogy 
milyen szempontok lehetnek döntők ebben a tekintetben, arra pél-

s 

dául szolgálhat egyes államok magatar tása a munkaidőre vonatkozó 
egyezmény tekinte tében. 

Nagybritánnia pl. maga kívánta, hogy a békeszerződésben a 
nemzetközi munkaügyi szervezet ú t ján megvalósí tandó célok között 
egyik legelsője gyanánt jelöljék meg a napi 8, illetve heti 48 órai 
munkaidőnek bevezetésé t mindenhol, ahol ez eddig még nem tör-
tént meg. Tényleg Nagybrí tánniában már a washingtoni konferencia 
előtt is általános volt a napi 8, illetve heti 48 órás, sőt bizonyos 
iparágakban még az ennél is rövidebb munkaidő. Ez a gyakorlat 
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azonban nem törvény alapján alakult ki, hanem kollektív szerződé-
sek alapján. Noha ezek a kollektiv szerződések a napi 8, illetve 
heti 48 órai munkaidő elvének alapján állanak, ez elv megvalósítá-
sának módjára nézve az egyezményterveze tben gyakran el térnek az 
idevonatkozó francia törvényhozás szellemében felállított sémáktól , 
úgy, hogy ha Nagybri tánnia az egyezményt ratifikálná, egyúttal erő-
szakosan bele kellene avatkoznia és lehetet lenné kellene tennie szá-
mos kollektív szerződésnek idevonatkozólag megállapított rendel-
kezéseit. Hogy Angliában, ahol a szociális politikai haladás az érde-
keltek önkéntes megállapodásainak máris annyit köszönhet és ahol az 
érdekelt feleknek kölcsönös megegyezései t igen helyesen fölébe helye-
zik a törvényi kényszernek, óvakodnak attól, hogy az érdekel teket a 
bizonyára kellő megfontolás alapján választott rendszertől , az ottani 
viszonyok között legalább is bizonytalan célszerűségű rendszer erő-
szakolásáért , eltérítsék, az könnyen érthető. Nagybri tánnia azt kéri, 
hogy a munkaidőre vonatkozó egyezményt vegyék revizió alá, ren-
delkezéseit tegyék rugalmasabbakká és sajá t viszonyaira is alkal- ' 
mázhatókká, addig pedig, amíg ez meg nem történik, tar tózkodik a 
ratifikálástól. 

Viszont Nagybritánnia ta r tózkodása más ál lamokat is vissza-
riaszt ettől. Olaszországban is általános és pedig nagy országos 
kollektív szerződések alapján, a 8 órai munkaidő, de a par lament-
nek a kérdés megvizsgálására kiküldött bizottsága mégis a ratifikálás 
iránt e lőter jesztet t kormányjavas la t függőben tar tása mellett foglalt 
állást, miután, mint nehezte lve megállapítja, „vannak államok, ame-
lyek, noha az egyezmény tárgyát teljesen magukévá tet ték, magát 
az egyezményt eddig mégsem fogadták el." Más országokban meg 
éppen törvényileg is biztosítva van már a napi 8, illetve heti 48 órai 
munkaidő pl. Németalföldön, Svédországban stb., azonban úgy, hogy 
a törvény rugalmasabb az egyezménynél , pl. abban a tekintetben, 
hogy heti 48 óra mellett lehetséges a napi 9 óráig te r jedő foglal-
koztatás, míg az egyezmény legföljebb napi 872 órát enged ; vagy 
abban a tekintetben, hogy az évenkint 'engedet t túlórák száma 
nagyobb az egyezményben engedet tnél és így ezek az országok 
ezért kénytelenek lemondani a ratifikálásról. Svájcán a 8 órai munka-
időt törvény biztosítja a gyárakban és a vasutaknál , de mert az 
egyezmény a kisiparra is ki terjed, Svájc sem ratifikálja azt, ellen-
ben tanulmány tárgyává teszi olyan törvényjavas la tnak e lőter jesz-
tését, amely amellett, hogy megfelelően kprlátozza a kisiparban is 
a munkaidőt, számol ennek a gyáripartól el térő természetével stb. 

Általában meg lehet azonban állapítani, hogyha a 8 órai 
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munkaidőre vonatkozó egyezmény ratifikálása nem is következet t 
be eddig oly mérvben, mint azt a békeszerződések megkötésekor 
avagy 1919-ben is még Washing tonban remélték — amiben az 
amerikai Egyesült-Államok távolmaradásán kívül bizonyára része 
van annak is, hogy a lelkeknek, Wilson szavaival élve, akkori 
dagályát az azóta bekövetkeze t t és mindinkább kiélesedett gazdasági 
válság következtében a lelkek apálya vál tot ta fel — mégis 
a munkaidő intézményes leszállítása, jórészt éppen az egyezmény 
hatása alatt, mindenhol óriási lépésekkel közeledik a békeszerző-
dések, illetve a washingtoni egyezmény által kitűzött cél felé. 
A dolognak ebbeli lényegén kevese t vál toztat azután, hogy a munka-
idő rendezése egyelőre éppen az egyezmény által megvalósitani 
kívánt formában avagy az ál lamoknak a sa já t gazdasági életükhöz 
jobban simuló au tonóm jogalkotása által választott formában tör-
ténik-e. 

Amiket eddig a munkaidőre vonatkozó egyezményt illetőleg 
mondot tunk , megismételhetnők a többi egyezménnyel kapcsolatban 
is. Messze vezetne ez, de talán még világosabbá válik a dolog, ha 
még egy példával i l lusztráljuk a mondot takat . Vegyük ilyen példá-
nak a nők lebetegedése esetére szóló egyezményt . Nagybritánnia 
nem rat if ikálhat ja azt, mert noha az anyaság védelméér t összevéve 
többet tesz, mint amennyit az egyezmény biztosít, az általa nyúj to t t 
segélyezés rendszere nem egyezte thető össze az egyezményével . 
Más országokban azért késik a ratifikálás, mert afölött folyik a harc, 
hogy az egyezményben megszabot t védelem végzésére felállítsák a 
szükséges szervezetet , aminek megtör tén té ig ugyanis az egyezmény 
végrehaj tásáró l és ratifikálásáról sem lehetne szó. Összevéve leg-
alább 20-ra tehe tő azoknak az államoknak a száma, amelyek éppen 
ehhez az eddig mindössze csak 2 állam által ratifikált egyezmény-
hez már rövidesen csatlakozni fognak, nem számítván azokat az 
államokat, amelyek annak alapgondolatát , ha nem is az egyezmény 
által megszabot t módon, de részben még tökéletesebben, az egyez-
ményhez csatlakozás nélkül is megvalósí t ják. Lehetetlen azonban 
megilletődéssel nem állnunk meg itt Németországnak, annak az állam-
nak esete mellett, amely a munkásbiztosí tásban a múltban oly ki-
magasló helyet foglalt el a többi állam közt, amely a szóban levő 
egyezménynek számos rendelkezését régen be is iktatta már tör-
vényeibe, amelynek népe az egyezménnyel szem előtt t a r to t t faj-
védelemre a háború u tàç annyira rászorult és amelynek kormánya, 
a birodalmi gazdasági tanácsnak az egyezményhez való csatlakozást 
ajánló javaslatával szemben is kénytelen pénzügyi okokból a 
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1 törvényhozásnak a csatlakozás mellőzését javasolni. Nem nyílalhatik-e 
ennek láttára ra j tunk, magyarokon is valami fá jdalmas érzés keresz-
tül ? ! Vestigia te r ren t . 

b) Emlékezünk meg már most néhány szóval a mult évben Genf-
ben megtar to t t konferencia határozatairól . A mezőgazdaság, az ipar 
és a tengeri hajózás munkaügyét érintő kérdések voltak a konferencia 
napi rendjére kitűzve. 

Ismeretes, hogy a svájci földmívesegyesület kezdeményezésére 
nagy agitáció indult meg annak az álláspontnak érvényesí tése véget t , 
hogy a nemzetközi munkaügyi szervezet nem illetékes a mezőgazda-
sági munkaüggyel való foglalkozásra . A francia képviselőházban is 
szőnyegre kerül t ez a kérdés . Azonban éppen az így provokál t 
tárgyalások igazolták, hogy a nemzetközi munkaügyi szervezet 
létesítése alkalmával nemcsak hogy nem gondoltak a mezőgazdasági 
munkaügynek a nemzetközi szervezet működési köréből való kikap-
csolására, hanem ellenkezőleg egyenesen azzal a kifejezett fennta r -
tással létesí tet ték azt annak idején, hogy tevékenysége ki ter jed a 
mezőgazdasági munkaügyre is. Hiába hivatkoztak arra, hogy a mező-
gazdasági munkaügy a ' római mezőgazdasági intézet ha táskörébe 
tartozik, mert ez maga is a nemzetközi munkaügyi szervezet hatás-
körébe tar tozónak jelezte a mezőgazdaság munkaügyét . Hiába 
indítványozták tehát a konferencián a francia kormány képviselői, 
hogy a mezőgazdasági munkaügyet érintő kérdéseket vegyék 
le a napirendről és hiába hivatkoztak ezzel kapcsolatban arra , 
hogy a nemzetközi munkaügyi szervezet i l letékességének kér-
dését ezzel az indítvánnyal egyáltalán nem kívánják érinteni. 

A közgyűlés helyénvalónak látta, hogy döntsön az illetékesség-
kérdésében és ama nagy befolyás dacára, amellyel Franciaország 
és Svájc a munkaügyi szervezetben rendelkezik, 74 szavazattal 
20 ellenében, megállapítván sajá t i l letékességét a mezőgazdasági 
munkaügy kérdéseiben is, a következő határozatot hoz ta : „Tekin-
tettel arra, hogy a közgyűlés il letékes a mezőgazdasági munkaügyi 
kérdésekben, hogy továbbá az igazgatótanács által megállapított 
napirend már a washingtoni konferencián kifejezet t óhajoknak, 
valamint a mezőgazdasági érdekel tség jogos kívánságainak tesz 
eleget, a közgyűlés pontonként vizsgálja meg, hogy azoknak a 
napirenden tar tása célszerű-e vagy sem." A nemzetközi munkaügyi 
szervezet alkotmánya szerint, ha valamely kérdésnek napirenden 
tar tása ellen valamely állam kormánya formálisan tiltakozik, a napi-
renden tar táshoz a szavazatok ké tharmada szükséges ahhoz, hogy 
a kérdés tárgyalható legyen. Igy került le a napirendről öt szavazat 
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híján a munka időre vonatkozó kérdés, miután 63 szavazat ellené-
ben 39 szavazat annak a napi rendről való levételét kívánta. Ellenben 
90 szavazattal 17 el lenében határozták el a mezőgazdaságot érintő 
összes többi munkaügyi kérdés le tárgyalását . 

A konferencia e redménye 7 egyezménytervezet , amelyek közül 
3 a mezőgazdaságra, 2 az iparra és 2 a tengerha józásra , továbbá 
8 ajánlás, amelyek közül 7 a mezőgazdaságra és 1 a kereskedelemre 
vonatkozik. 

A mezőgazdaságot illető egyezményte rveze tek közül az egyik 
a munkárabocsátás alsó korhatáia tekinte tében akként rendelkezik, 
hogy 14 évesnél fiatalabb gyermeke t csak az iskolai oktatásra meg-
szabott időn kí,vül szabad mezőgazdasági munkával foglalkoztatni, 
a gyakorlat i oktatás céljából azonban az iskola szorgalmi ideje és 
az iskolaórák száma úgy szabályozható, hogy a gyermek könnyebb 
mezőgazdasági , különösen pedig aratási munkával is foglalkoztat-
ható legyen, mindazonáltal az iskolai szorgalmi idő nyolc hónapnál 
rövidebb időre le nem szállítható. A másik egyezménytervezet 
ér telmében az államok arra kötelezik magukat , hogy a mezőgazda-
sági munkásoknak ugyanazt az egyesülési és koalíciós jogot b izto- . 
sítják, mint az ipariaknak. A harmadik egyezményterveze t ér telmé-
ben arra, hogy minden mezőgazdasági munkásra ki terjesztik a 
munkaközben bekövetkező baleset esetére szóló biztosítást. 

A mezőgazdaságra vonatkozó 7 ajánlás közül a : egyik a mező-
gazdasági munkát fenyegető munkanélküliség leküzdésére vonatkozik 
és ar ró l szól, hogy művelés alá kell vonni az eddig nem művelt 
vagy nem kellően művel t terüle teket , támogatni az intenzív föld-
művelést, előmozdítani a belső telepítést , a közlekedési eszközök 
révén megkönnyí teni a munkanélküli mezőgazdasági munkásoknak 
az időszaki munkaalkalomhoz való e l ju tás t / az idényszerű munka-
nélküliségben szenvedő mezőgazdasági munkások részére megfelelő 
ipari munkaalkalmakat kell teremteni , gondoskodván a méltányos 
munkafel té te lekről (házi ipar!), támogatni a mezőgazdasági munká-
sok földmívelő-, földvásárló- és bérlő-szövetkezetei t , lehetővé tenni 
e célból a megfelelő hitel igénybevételé t , végül pedig ez ajánlások 
megvalósí tásáról az ál lamoknak időszakonkint je lentést kellene 
tenni a nemzetközi munkaügyi hivatalhoz. 

A második ajánlás szerint a mezőgazdaságban foglalkoztatot t 
nők részére ugyanolyan anyasági védelem biztosítandó, mint a 
washingtoni határozat szerint az iparban foglalkoztatot t nőknek. 
A harmadik és negyedik ajánlás szerint a mezőgazdaságban foglal-
koztatot t gyermekeknek, fiataloknak és nőknek szervezetüknek meg-
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felelő, a gyermekeknek legalább 10, a fiataloknak és nőknek 
legalább 9 és pedig lehetőleg egymást köve tő 9 óráig ta r tó éjjeli 
pihenőt kell biztosítani. Az ötödik ajánlás arra ösztönzi az államokat, 
hogy fej lesszék a mezőgazdasági szakoktatást,' t e r jesszék ki azt a 
mezőgazdasági munkásokra is, és ebben az irányban tet t intézke-
déseikről az ide vonatkozó tö rvények alkalmazásáról, az e t á rgyú 
kiadásokról és kezdeményezésekről t egyenek időszakonként jelen-
tést a nemzetközi munkaügyi hivatalhoz. 

A hatodik ajánlás a mezőgazdasági munkásság lakásviszonyainak 
megjaví tása é rdekében azt kívánja, hogy az államok a munkaadó-
és munkásszervezetek meghal lgatása után az éghajlat i viszonyoknak 
és a munkát ér intő egyéb körü lményeknek f igyelembevételével 
szabályozzák törvényi leg a munkáslakások és férőhelyek ügyét és 
pedig a következő elvek f igyelembevételével : Ahol az éghaj lat i 
viszonyok a fű tés t nem teszik feleslegessé, a lakás céljára szolgáló 
minden helyiség fű the tő legyen, minden munkásnak külön ágya 
legyen és megfelelő t isztálkodási lehetősége, a különböző neműek 
külön helyezendők el, a családok pedig úgy, hogy a gyermekekre 
kellő tekintet legyen, végül pedig istállók és hangárok ne használ-
tassanak fel munkások fekvőhelyéül . A hetedik a jánlás arra vonat-
kozik, hogy az országban már meglevő valamennyi szociális bizto-
sítási ágazatot terjesszék ki a mezőgazdasági munkásokra is. 

Az ; par ra vonatkozó két egyezményterveze t közül az egyik 
az ólomfesték használatát tilalmazza a házak belső falain, a pálya-
udvarok és gyárépüle tek kivételével, megti l t ja a fiataloknak és 
nőknek foglalkoztatását az ólomfestékkel végzet t festési munkála-
toknál és csak a tanoncok tekinte tében enged bizonyos kivételt, 
megállapítja az ólomfestékkel végzet t festési munkáknál köve tendő 
óvrendszabályokat, végül pedig kötelezi az ál lamokat az ólommér-
gezés folytán való megbe tegedések és halálozások stat iszt ikájának 
vezetésére. Àz egyezmény különben csak a konferencia lezárását 
követő hat év elteltével lép életbe. A másik egyezménytervezet az 
iparban és a közlekedésben kötelezővé teszi a hetenkint legalább 
24 egymást követő órára terjedő pihenőidőt ; a munkaadó és mun-
kásszervezetek meghallgatása után te l jes és részleges kivételek 
engedélyezhetők, — nem kell azonban meghallgatni a munkaadó- és 
munkásszervezeteket a már létező kivételek tekintetében ; gondos-
kodni kell megfelelő pótpihenőről ; a kivételek jegyzékét be kell 
jelenteni — és e jelentést kétévenkint meg kell ismételni — a 
nemzetközi munkaügyi hivatalhoz, amely viszont összesített jelen-
tést ter jeszt a konferencia elé. Ennek az iparra és a közlekedésre 
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vonatkozó egyezménynek a kereskede lemre alkalmazását javasolja 
a 8. ajánlás. 

Végül a t engerha józás ra vonatkozó 2 egyezményterveze t közül 
az egyik szerint, bizonyos kivételektől eltekintve, tilos 18 évesnél 
fiatalabb személyt fedélzet alatti r ak tá rosnak vagy fűtőnek, a másik 
szerint pedig tilos egyáltalán 18 évesnél fiatalabb személyt a ten-
gerha józásban orvosi bizonyítvány nélkül alkalmazni. 

Mi lesz a genfi konferencia egyezménytervezete inek és aján-
lásainak a további sorsa, az ma még persze nem tudható ; megalkot-
ha t juk azonban már eddigi t evékenysége alapján is Í téletünket 
magáról a nemzetközi munkaügyi szervezetről . 

E szervezetnek már lé t re jö t te is jó szolgálatokat*tett, mert ennek 
magának is nagy része volt ama forradalmivá er jedt hangulatnak le-
csillapításában, amely a háború végefelé az egész világ munkásságát 
megragadta . De nagy é rdemeket szerzet t már eddigi működésével is. 
Ez é rdemek méltatásánál lehetetlen tekinte tbe nem venni azokat a 
nehézséget , amelyekkel a szociális politikának előbbrevi te lére hiva-
tott minden ilyen intézménynek különösen a mai súlyos időkben, 
rgeg kell küzdeni. Hiszen normális időkben is önmegtagadást , bátor-
ságot , a közérdeknek önzetlen szolgálatát, az igazságnak nagy sze-
re te té t tételezi fel az, hogy valaki a termelésnek egymást oly rit-
kán megér tő két t ényezője közé állva, hirdesse és egymással össze-
egyeztetni igyekezzék egyfelől a gazdaságosságnak, másfelől az er-
kölcsiségnek követe lményei t . 

Elismerés ezért csak akkor jár majd, amikor uralkodóvá válik 
az a meggyőződés , hogy a nemzet vagyonát nemcsak a termel t 
javak mennyisége, hanem a javakat élvező emberek száma és a 
javakból fedezhető é le törömök szétoszlásának mérve szerint is kell 
felbecsülni. A vi lággazdaságnak a háború és a háborúnál nem jobb 
béke következtében szétzilált mai ál lapotában a szokottnál is nagyobb 
súlyt kell helyeznie a gazdaságosság követe lményére . Viszont azok 
a re t tenetes nélkülözések, amelyek ugyanazon okok miatt a vagyon-
talan osztályokra nehezednek, a legsúlyosabb próbára tevén azok-
nak testi és lelki e l tenál lóképességét és azzal a veszéllyel fenyeget-
vén, hogy a munkásság elcsenevészesedése nemzedékekre meg-
bénít ja a jövőnek termelési , a civilizációnak fejlődési lehetőségeit, 
a szokottnál is fokozot tabb súlyt kölcsönöznek az embervédelem 
követelményeinek. line, a súlyban, je lentőségben, érzékenységben 
megnövekedet t két véglet között kell ma megtalálnia a szociális 
politikának az egészséges fe j lődés irányába terelő eredőt . 

Megér thető tehát , hogy a nemzetközi munkaügyi szervezete t 
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is, bármennyire t ámogat ja és fedezi is a művelt államok tekintélye, 
hol az a vád éri, hogy túlságosan sokat tesz, hol az, hogy túlságo-
san keveset . Milyen tudás t és éleslátást, milyen óvatosságot és 
bátorságot , milyen tapintatot és erélyt igényel az, hogy a szélsősé-
gek eme szirtjei és zátonyai köt, a szuveréni tásukat féltő államok 
gyanakvásától kísérve, szebb jövő felé vigye az emberiségnek azt 
a szent ügyét, amelyet a civilizált nemzetek lelkiismerete bizott reá. 
Meg tud-e majd felelni fe ladatának ? A válasz attól függ, hiszünk-e 
vagy nem az emberiség jövőjében . Egyelőre pedig e légedjünk meg 
a genfi konferencia elnökének, Lord Burnhamnak azzal a találó ki-
jelentésével , hogy a nemzetközi munkaügyi szervezet lé tezésének 
ténye már magában is igéret és lehetőség a jövőre, e szervezet-
nek hatalma az a cél, amelyre törekszik. 

* 

Befejezésül néhány szót még hazánknak a nemzetközi munka-
ügyi szervezet munkálataival kapcsolatban köve tendő polit ikájáról. 
A magyar kormány beje lente t te már, hogy miként a Nemzetek 
Szövetségébe, úgy a nemzetközi munkaügyi szervezetbe is be kíván 
lépni. A belépéssel kapcsolatban egyszerre időszerűvé válik majd 
annak a kérdésnek megfontolása is, hogy a nemzetközi munkaügyi 
konferenciákon eddig hozott határozatokkal szemben milyen állás-
pontra helyezkedjünk. 

Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia és Ausztria ott nyüzsög-
nek már a Nemzetek Szövetségének fórumán és nincs a munkaügyi 
szervezetnek olyan határozata, amelyet Románia és Jugoszlávia, az 
előbbi esetleg bizonyos kivételes bánásmódot biztosítván magának 
az egyezményben, el nem fogadnak. Könnyen tehetik. A mai „nemzet-
közi szolidaritás" értük van, a legkevesebb az, hogy ezzel tanúsí t ják 
a szolidaritásban való nagy felolvadásukat . Ok nem kockáztatnak 
ezzel semmit. És nem kockáztatnak még akkor sem, ha a nemzet-
közi munkaügyi szervezet az e l fogadot t határozatok végreha j tásá-
nak ellenőrzése szempontjából , amint már is tervezik, közelebbről 
megfogja majd az iparfelügyelet kérdését . Bármint szervezik is meg 
az iparfelügyeletet a papíron, annak gyakorlati munkájában, miként 
az egész közigazgatásban, mindig az illető ország közszelleme érvé-
nyesül. Csehszlovákia meg éppen előljár a munkásvédelemben, 
mintha csak ő akarná diktálni az iramot még Nagybritánniának is. 

Ily körülmények között többszörös okunk is van arra, hogy 
alaposan megfontol juk álláspontunkat a nemzetközi munkaügyi szer-

5 
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vezettel és annak határozataival szemben. Nekünk a gazdaságosság 
és szegény népünk regenerác ió jának szempont ja in kívül más szem-
pont ra is tekintet te l kell lennünk. Tudnunk kell nevezetesen, hogy 
amit ma a szociális polit ikáért teszünk vagy nem teszünk, annak hatása 
nem áll meg Csonka-Magyarországnak határnélküli határán, azt 
Nagy-Magyarország gondola táér t is tesszük vagy annak ellenére 
mulasz t juk el. 

Pap Dezső. 

/ 



Románia. 
Bevezetés. 

Európa „beteg embere" , Törökország, a XIX. század folyamán 
igen sokat foglalkoztat ta a diplomata-orvosokat , akik életének meg-
mentése érdekét hangozta tva minduntalan érvágásokat , sot számos 
békekötés-operációt is végeztek ra j ta . A török világbirodalom 
1683 óta fokozatosan töredeze t t szét. A vallási fanatizmus fű tö t t e 
lelkesedés a mohammedán népet hatalmas harci te t tekkel világbiro-
dalomhoz jut tat ta , amely három kont inensen terül t el, de a világ-
birodalom konszolidálásához szükséges szervező erő, gazdasági 
berendezkedés, közlekedés hiányzott, ezek nélkül pedig a földrajzi-
lag annyira különféle, széthúzó elemekből összetevődöt t birodalom 
előreláthatólag magán viselte a halálos kór minden jelét s beteg-
ségét fokozta az a körülmény, hogy a hódító tö rökök a tar tomá-
nyokban sarcolásokból, rablásokból éltek, ami ; egyrészt a bennszülöt t 
lakosság elkeseredését növelte velük szemben, másrészt pedig a 
munkátlansághoz, parancsoláshoz szoktatta' a tö rököke t s ezáltal 
csökkentet te fizikai és pszichikai energiá jukat . így kezdődöt t meg a 
szomszédállamok támogatásával a leigázott t a r tományok felszaba-
dulása, Buda visszavétele volt az első lépés ehhez (1686) s lassan-
ként kiszorultak Magyarországról , 1774-ben elvesztet ték a Krim 
félszigetet s az Azovi-tenger par tvidékét , 1791-ben a Don torkolat-
vidékét, 1812-ben Besszarábiát , 1829-ben a Balkán félsziget déli 
részét s ekkor alakult újra Görögország, 1877-ben szabadult fel 
Románia és Szerbia, 1878-ban Bulgária, ekkor vet ték el tőle a 
Kaukázust is, ekkor tör tén t Bosznia-Herczegovina megszállása, bár 
ez még 1908-ig névleg a szultán fenhatósága alá tar tozot t , a Fekete 
hegyek országa (Montenegro) is ekkor keletkezett , 1881-ben elvesz-
tet te Tuniszt, Görögország is nagy terület te l növekedet t , 1882-ben 
Egyiptom, 1885-ben Keletrumélia, 1912-ben Tripolisz, 1913-ban pedig 
csaknem egész európai bir toka szűnt meg, míg végül a diplomata 
sebészek gyógyíthatatlan be tegségé tő l azáltal akarták megszabadí-
tani, hogy agyonütik (sèvresi békeszerződés) s ekkor kiderült, hogy 
a be teg ehhez mégsem elég gyenge. 
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I. Az állam kialakulása. 

A török uralom alól fe lmente t t te rü le tek egyikén keletkezet t 
egy ú j állam : Románia. Azelőtt e terüle ten önálló állam nem volt 
ismeretes . A 13. század elején még az árpádházi királyok uralma 
alá tar tozot t , az Olttól ke le t re levő része volt Nagy Oláhország, 
nyugat ra pedig Kis Oláhország, vagy Havasalföld, amelyeket vajdák 
kormányoztak . A 15. század elejétől a 16. század közepéig felváltva 
magyar és török fennha tóság alatt állott, va jdá já t maga választotta. 
Azután a tö rök uralom egyre inkább erősödöt t felette, 1716-tól 
kezdve a szultán nevezte ki va jdá já t is. Moldva 1335-től kezdve 
szerepel a tö r téne lemben mint eleinte magyar , később magyar és 
lengyel ( többször egyszerre mindket tő) uralom alá tar tozó vajda-
ság, de 1504-ben ez is török iga alá került , 1712-től pedig ennek 
va jdá já t is a .török szultán nevezte ki. Ekkor (1712—16-ban) kez-
dődöt t Oláhország és Moldva terüle tén az ú. n. fanar ió ta uralom 
s t a r to t t 1822-ig. A fanar ióták konstantinápolyi görög nagykeres-
kedők voltak, akik a szul tánnak nagy a jándékokkal hízelegve vaj-
dákká let tek s bár szellemileg némi fel lendülést hoztak az országba, 
gazdasági lag a legkegyet lenebbül kifosztot ták a lakosságot. 1774-ben 
Ausztria a moldvai va jdaságból e lvet te Bukovinát, s azt 1777-ben 
bekebelezte , Oroszország 1812-ben Besszarábiát annektál ta s bár 
orosz csapatok többször megkísére l ték az alsó Duna-menté t hatal-
mukba keríteni, az 1829.-i drinápolyi, 1849.-i baltalimani, 1856.-i 
párisi béke továbbra is török f enha tóság alatt hagyta. 1861-ben 
Moldva és Oláhország va jdaságok egyesül tek s Cuza herceg lett 

A* t 

fe jede lmük 1862. január 1-én. 0 alapította a jassii és bukares t i 
egyetemeket , ő ju t ta t ta a parasztságot földhöz (Cuza földbir tok-
tö rvénye 1864 aug. 26.), mégis amikor 1866 feb ruá r 22.-én össze-
esküvés folytán életét vesztet te , halála az országban semmiféle 
izgalmat sem keltet t . 1866 április 20.-án a Hohenzollern-Sigmaringen 
házból származó Károlyt választot ták fe jedelemmé s őt a szultán is 
elismerte. Az orosz- török háborúban az oroszok oldalán résztvet t 
a fe jedelemség, mégis a san-stefanói békekötés Besszarábiát Orosz-
országnak ju t ta t ta s Románia a Dobrudzsát kapta meg. 1877 május 
22.-én kikiáltották az ország függet lenségé t s azt a berlini kon-
ferencia is elismerte. 1881 március 28.-án lett királysággá s május 
22.-én koronázták meg első ki rá lyát : I. Károlyt. Az 1913. évi, bal-
káni háború t befe jező bukares t i béke Dobrudzsából ú jabb területtel 
gyarapí tot ta Romániát, a Tu t rakán—Ekrene vonal lett az ú j határ . 
A balkáni háborúban Törökország ellen Románia részt sem vett, 
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amidon azonban a balkáni szövetségesek Törökország európai 
bi r tokának felosztásán összevesztek s Bulgáriára támadtak, Románia 
is sietett a minden oldalról ' szorongato t t Bulgária megtámadására s 
csak így sikerült neki is Bulgáriától terüle te t elvennie. A vi lágháború 
kezdetén Románia habozot t s egy ideig aranyér t gabonameműeket 
szállított a központi hata lmaknak, majd úgy gondolva, hogy a köz-
ponti hatalmak a h á b o r ú t e l fogják veszíteni, Londonban 1916-ban 
egyezményt kötöt t az ántánt tal , hogy je lentékeny magyar terüle tek 
(egész a Tiszáig) ellenében a háborúba az ántánt oldalán beavat-
kozik s még az év nyarán be tör t a védtelen Erdélybe, de onnan 
csúfos vereségek után ki takarodot t . Ezt követ te Románia meg-
szállása a központi hatalmak részéről , amelynek következtében a 
királyi család, kormány stb. Moldvába menekül t s kényszerül t békét 
kötni, amely szerint a balkáni háborúban Bulgáriától elvett terü-
letet visszaadta s hozzá még a Dobrudzsa egy részét s Magyar-
országé délkeleti határán néhány ki lométernyi földsávot határ-
kiigazítás címén á tengedet t . A központi hatalmak hadseregeinek 
felbomlása után a Magyarországon kitört for radalom zűrzavaros 
idejét felhasználva, megszállta minden ellenállás nélkül Erdélyt , 
maid a megszállást lassan tovább te r jesz te t te s a t r ianoni „béke-
szerződés" Romániának az ántánt oldalán szerzett érdemeit jutal-
mazva, neki adta Bassz;arábiát Oroszországból , bár ennek hozzájáru-
lása nélkül, Bukovina egy részét , Erdélyt s a hozzája vezető 
szorosok védelmére azok alföldi be jára tá t is azok színtiszta magyar 
lakosságával együtt . A háború alatt elhalt Károly királynak f iutódja 
nem lévén, a t rónt oldalágon örökölve, I. Ferdinánd foglalta el. 

Alkotmány. Románia a lkotmányos királyság, alkotmánya 1866-ból 
származik, módosí to t ták 1878-ban és 1886-ban. A törvényhozás 
joga a király s az általános, egyenlő és ti tkos szavazáson alapuló 
képviselőház (az 1918 nov. 14. rend. szerint 568 taggal) és szenátus 
közt (263 választott tag) oszlik meg. A szenátusnak tagjai a válasz-
tott szenátorokon kívül születés címén a t rónörökös , állásuk folytán 
a metropoliták, érsekek, püspökök és az egyetemek tanácsának 
kiküldöttei. A képviselőházi választások nem rég zajlottak le s 
a kormányon levő nemzeti liberális pár t fölényes győzelmével 
végződtek az erdélyi nemzeti pár t minden erőlködése dacára is, 
igaz, hogy a választások kor rek tsége az eredmény biztosítása érde-
kében tel jesen há t té rbe szorult . A régi királyság közigazgatása 
egészen francia mintára, centralizáltan volt berendezve, az ú jabban 
szerzett területek közigazgatásának királyságbeli mintára való 
átszervezése folyamatban van. 
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Terület és lakosság. 
O r s z á g r é s z L a k o s s á g ( é v s z á m ) Terület N é p s ű r ű s é g 

1. Királyság 7,234.920 (1912) 140.350 km* 5 1 5 
2. Erdély 5,208.345 (1920) 101.922 „ 50"6 
3. Besszarábia 2,441.200 (1900) 44.442 „ 54'9 
4. Bukovina 800.098 (1919) 10.441 „ 76'6 

Összesen : 15,684.563 297.155 km2 52"8 

Területe és lakossága a vi lágháború köve tkez tében több mint 
ké tszeresére emelkedet t . Az 1. és 2. alatt közölt adatok a román 
állam 1921.-i statisztikai közlönyéből, a 3. az orosz 1900-as hivatalos 
adat , a 4. a román 1919-es népszámlálás eredménye. 

Az ország ú j ha tára csak a Duna vonalán jó földrajzi határ . 
A jó földrajzi ha tá rnak kellékei ugyanis a következők : 1. gyér 
népesség, 2. nehéz közlekedés, 3.' el térő gazdasági kapcsolatok, 
így keleten a Dnyeszter folyó nem jó határ , mert Besszarábia nagy 
része gazdaságilag Odessza felé gravitál , az északi ha tár ugyan 
hegységen vonul végig, de nem annak vízválasztóján át, hanem 
arra merőlegesen, legrosszabb azonban kétségkívül a nyugati ha tára , 
amely tisztára stratégiai okokból megszabot t mes terséges ha tár és 
egy fo rma magyar népességtől sűrűn lakott, fe j le t t közlekedési 
hálózatú s gazdaságilag egységes terüle te t vág keresztül . Legnagyobb 
hegysége, amely országhatárnak oly ideálisan alkalmas volt Magyar-
ország és >Románia között , most ívalakban az ország közepén hú-
zódik végig 2400—2500 m.-ig emelkedő csúcsaival s a közlekedés 
elé olyan akadályokat gördít , amelyek Erdélynek s Romániának 
egybeolvadását minden egyébnél jobban megakadályozzák. A magas 
hegység centrális e lhelyezkedése folytán az ország síkságai, medencéi 
per i fer ikusan csopor tosulnak a hegyvidék köré s gazdasági kap-
csolataik centr i fugál isak, Erdély az Alföld, Bukovina a podóliai 
síkság, Besszarábia Odessza, az oláhországi rész pedig Galac, 
Braila és Konstanza felé i rányuló kereskedelmű már természetétől 
fogva is. , 

Az ország földrajzi fölépí tésének megfelelő a folyóhálózat is. 
Vizei mind a Feke te - tenger vízvidékéhez tar toznak ugyan, de a 
Duna a déli határon folyik végig s csak a román alföld veheti 
hasznát, a Tisza felső folyásának egy darabja az északi határ t 
mossa, a Szamos, Körösök , Maros, Temes folyók az országból ki-
sietnek s torkolatuk már más állam terüle tén van, a Dnyeszter a 
keleti ha táron folyik, a Szereth és Pru t pedig pá rhuzamos folyásuk-
kal egymással konkurrá lnak s leginkább csak a kárpáti erdők fái-
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nak leusz ta tására szolgálnak. Mint viziút legtöbbet érne az Olt, 
amely Erdél lyel kapcsolná össze, ha a Vörös toronyi szoros nem 
volna közben. Tengere a földön egyike a legelzár tabbaknak, amely-
nek b e j á r a t a idegen állam kezében van s tengeri kikötője sem ked-
vező földrajzi helyzetű. 

Népének származása igen sokat v i ta to t t s még máig sincs kel-
lőleg tisztázva. A tüdősök egy része azt állítja, hogy a románok a 
Jómai uralomnak Dáciára való k i te r jesz tése (105—274. Kr. u.) ide-
jében oda be te lepedet t rómaiak utódai („dákoromán" elmélet, Jung, 
Mommsenn, Janke, Kiepert stb.). Ennek az elméletnek ellene mon-
danak a következő t é n y e k : 1. Amikor a római uralom Dáciában 
megszűnt, az oda betelepül t kevés tiszta rómait a mai Bulgária 
helyére köl töztet ték át. A légiók legénysége a római birodalom 
minden tá járól összeszedett volt s amennyiben ezek a bennszülöt t 
lakossággal kevered tek is, e keveréknek legfel jebb nyelve lehete t t 
vulgáris latin s minden jel azt muta t ja , hogy a római uralom utáni 
népvándor lások ideje alatt még a nyelv használata is fe ledésbe 
ment. 2. A dáciai római te lepesek városlakók voltak, leszármazot-
taikból hogyan lettek volna nomád hegy ipász to rok? 3. A Dácia 
területén élő románok helynevei semmiképen sem örökítik meg a 
római elnevezéseket , hanem magyar vagy szláv kölcsönszavak. 4. A 
III. századtól a XIII. századig semmiféle tör ténelmi bizonyíték sincs 
a rómaiaktól való leszármazáshoz szükséges folytonosságra nézve 
s ez az ezeréves időköz mindeneset re sokatmondó. így tehát sok-
kal valószínűbb a másik (ú. n. „vándorlási") elmélet a románok 
származására nézve (Sulzer, Hunfalvy, Fischer s másoktól), akik 
szerint a mai románság nem római, hanem más nemzetből ered 
(talán szláv, a nézetek különbözők), román nyelvét is nem a mai 
állam helyén, hanem attól jóval távolabb (Hämus, Albánia, Szlovén-
föld stb. az egyes nézetek szerint), az európai román nyelvek kép-
ződésének idejében vet te föl, nomadizáló hegyi pász tornépként ván-
dorolt a Balkán magas hegységeiben s ju tot t el mai állama helyére 
(talán a IX. sz.-ban). A szláv népfa j mellett szól az, hogy nyelvé-
ben ma is nagyobb a szláv szókincs, mint a román (albán 1, magyar 
10, görög 13, tö rök 14, vulgáris latin 52, szláv 76 a szókincs aránya 
eredet szerint). A vándorlást muta t ja az a körülmény is, hogy a 
Balkán magas hegységeiben ma is találunk hegyipásztor néptöre-
déket, amelyek a román nyelv egy-egy dialektusát beszélik (kucó-
oláhok, cincárok stb.). A magyar oklevelekben legelőször előfor-
duló oláh elnevezés is a szláv „vlach" szóból ered, ahogyan ők is 
nevezték magukat a dákoromán elmélet föllendülése idejéig, de 
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Martonne francia g e o g r á f u s 1902-ben megjelent , Romániáról szóló 
monográf iá jának címe is „La Valachie". Ma már nyelvükbe tudato-
san latin (különösen személy és keresztnevek) , francia, olasz szava-
kat kevernek s így „romanizál ják" . 

A mai lakosság nemzetiségi elosztása statisztikai hivatalos ada-
tok hiányában nehezen állapítható meg. Az 1899.-Í román hivatalos 
népszámlálás adataiban még találunk nemzet iségek szerinti adato-
kat, ekkor Románia 5,956.690 főnyi lakosságából 5,489.296 volt 
román (92'l°/o)> 104.108 osztrák és magyar (1*7%, nagyobbrészt 
székely és csángó), 22.989 török (0.3%), 20.657 görög (0'36/0), 8841 
olasz, 7964 bulgár, 7636 német, 4201 orosz, 3989 szerb, 1564 francia 
és 1626 egyéb nemzetiségű. Azonkívül voltak még az idegenek, 
akiket a román statisztika két csopor tba osztot t a tö rvények értel-
mében : 1. idegen alattvalók, 2. idegenek, román védnökség alatt. 
Ez utóbbi csopor tba tar toztak azok, akik idegen ál lampolgárságukat 
Romániában élve már elvesztet ték, de a román ál lampolgárságot 
meg nem szerezhet ték, mer t er re minden egyes esetben a törvény-
hozás mindkét házának beleegyezése szükséges volt, ami oly körül-
ményessé és hosszadalmassá te t te az ál lampolgárság megszerzését , 
hogy a legtöbben meg sem kísérel ték. A román védnökség alatt 
élő idegenek az állampolgári köte lességeknek (adófizetés, katonás-
kodás stb.) ta r toz tak eleget tenni, jogaik azonban erősen korlá-
tozva voltak (nem volt aktív és passzív választójoguk, ingatlant 
nem vásárolhat tak stb.), így iparkodott Románia az orosz uralom 
alól menekülő zsidók elől elzárkózni, amit legjobban az is mutat , 
hogy 1899-ben zsidóvallású román állampolgár csak 5859 volt (0"1%)> 
míg ellenben a védnökség alatt élők 278.660 főnyi számából 256.588 
zsidó volt (az ország lakosságának 4 '3% !)• 

Magyarok voltak a fővárosban mint kisiparosok, bérkocsisok, 
Moldva hegyvidéki részeiben a csángók s azonkívül kivándorlot t 
székely erdő- és mezőgazdasági munkások. Bulgárok a nagyobb 
városok (főleg a dunaiak) mellett éltek mint zöldségtermelő kerté-
szek, törökök a dunai városokban és a Dobrudzsában, görögök a 
városokban mint szövet- és d ivatárúkereskedők, ügynökök, szállo-
dások éltek, egyrészük már beolvadt te l jesen a románságba s csak 
nevük mutat ja már görög e rede tüke t (Ypsilanti herceg, Cantacuzene 
stb.). A zsidók nagyrészt Moldvában, főleg Jassyban s egyes kisebb 
városokban (Piatra Neamtiu, Roman, Botosani) élnek, Moldvában a 
lakosság csaknem 10%-a zsidó. Mivel földet vásárolniok nem volt 
szabad, fö ldbér le teket ellenben vehet tek, Moldvában a földbérlők 
számának 36.84"/o-a zsidó volt s a bérel t földek terüle tének 45 '57%-a 
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kezükben volt. Ennek révén a földbérle tek árát, a napszámokat s a 
te rményárakat valósággal ók diktálták itt. 

A következő népszámlálás 1912-ben volt Romániában, amely-
nek adatait 1921-ben közöl ték! Eszerint a régi királyság lakossága 
1912-ben 7,234.920. A szaporodás 13 év alatt 1,278.230 lélek, azaz 
21 '4%, évi szaporodás át lag 1 '6%, tehát olyan erős, amilyent a 
román népek körében nem találunk, a szlávra ellenben jellemző. 
Nemzetiségi megoszlást ez a statisztika egyáltalában nem közöl (itt 
most közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy a föld államai közül 
Magyarország készítet te a legrészletesebb nemzetiségi statisztikát, 
ezen az alapon csonkítot ták meg oly borzalmasan s még azt is sze-
mére vetet ték, hogy adatai mind hamisak !) Csak vallási statisztikát 
adnak s állampolgárságit , utóbbi szerint román állampolgár volt 
93-47%, magyar 0*96%, osztrák 0"63%, török 0-47%, görög 0-24%, 
bulgár Ö'16°/o stb. A védnökség alatt levő idegenek 2*89%» védnökség 
nélküliek 3 '63%-át tet ték a lakosságnak, zsidó vallású volt 3-3%, 
görög keleti ortodr.x 93-1%, róm. kat. 2 '2%. Ha az 1912. évre ki 
akar juk számítani a nemzet iségek lélekszámát, az csak az 1899.-Í 
adatok alapján lehetséges, f igyelembe ivévé a ' különböző nemzeti-
ségek szaporodási arányszámát . Ugyancsak az 1921. évi statisztikai 
évkönyvük beszámol a Magyarországtól elvett lakosságról is, még 
pedig nemzetiségi részletezéssel, amelyet összehasonlí tás céljából 
ugyanazon terüle t lakosságának 1910.-i magyar népszámlálási adatai-
val együtt adok : 

» N e m z e t i s é g R o m á n 1921. stat. adat Magyar 1910.-i stat. adat 

oláh . . . . 2,974.951 57-12% 2,800.000 53-2% 
magyar 
n é m e t . 
zsidó . 
egyéb . 

1,378.189 26-46% 1,705.000 32*5% 
513,794 9 87% 560.000 10-6% 
170.934 3-28% 179.000 3-4% 
170.468 3*27% 200.000 3"7% 

(Meg kell jegyeznem, hogy az 1910-es magyar statisztikai ada tok 
% számai összegezve több mint 100%-ot adnak, mert az a statisz-
tika a zsidót nem vet te nemzetiségnek, míg a román igen ; ha ezt a 
3 '4%-ot leszámítjuk, 100%-ot kapunk.) Ha a háborúban elesettek, 
az oláh megszállás után kitelepített , a statisztikai fölvétel alkalmával 
erőszakkal elnémított magyarok számát figyelembe vesszük, az oláh 
statisztika semmiféle lényeges e l térés t sem tün te t fel a mi hami-
saknak mondott adatainkkal szemben. A Magyarországtól elvett 
terület nagysága szerintük 101,922*23 km2 (számításaink alapján 
102,787 km2) s lakossága 5.208,345 (1910-es adataink szerint 5.265.444.) 
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A régi királyság 1899-es nemzetiségi adatait a szaporodási 
index f igyelembevételével 1912-re átszámítva, Erdély lakosságát a 
fenti hivatalos román adatok, Bukovináét az 1910-es osztrák, 
Besszarábiáét az 1900-as orosz statisztika szerint számítva a mai 
Románia a régi nemzeti állam helyében csak 69% román lakosságú 
s 31°/o-nyi idegen nemzet iséggel van körül tűzdelve, amelyek közül 
a magyarság és németség kulturális fölénye oly nagy, hogy azok 
beolvasztására nem gondolhat , az is kérdéses, hogy Besszarábia 
orosz elemét az ott lakó 47'6'Va-nyi oláhság mennyiben képes ala-
kítani, Bukovinában pedig csak 34"2°/o az oláhság aránya a többi 
nemzet iséghez viszonyítva. A Horvát -Sz lavonország nélküli Magyar-
országban a magyarság 66 '5% volt igen erős kulturális fölénnyel 
és vezetéssel a nemzet iségekkel szemben. így lett az 50 esztendős 
múlttal bíró román állam nemzetiségi állammá a párisi békehatáro-
zatok szerint. Hogy pedig a királyságbeli románság kulturális fölénye 
mennyi re nincs meg, ar ra mindennél fényesebb bizonyíték a követ-
kező néhány a d a t : a királyságban a 7 éven fölüliek 78%-a analfa-
béta , a falusi lakosságnak 84'8, a városinak 50 '6%-a nem tud írni-
olvasni, a falusi 7 éven felüli nőknek csak 4'5°/0-a ír és olvas ! Az 
erdélyi oláhság művel tebb, mégis a királyságbeliek őket a csatla-
kozást közvet lenül köve tő időben engedték csak szóhoz jutni, ma 
már há t té rbe szorí t ják őket hivatali állásokban, par lamentben 
egyaránt . (A magyarországi oláhság 6 éven fölüli részéből 26"3, az 
oláhországinak 7 éven fölüli részéből 22°/e ír és olvas.) 

Éghajlat. Románia síkságát az orosz táblás síkságtól semmi-
féle k iemelkedő hegység sem választ ja el, így klíma tekinte tében 
az orosz kontinentál is klíma az ura lkodó Besszarábia, Bukovina s a 
régi királyság fölöt t egyaránt . Éghajlat i adatok a régi királyságra 
s Erdélyre vonatkozóan állanak rendelkezésünkre . A királyság 
kontinentál is égha j la tá ra jellemző az évi maximum és minimum 
közti 60—64° C hőmérsékle tkülönbség, míg az abszolút szélsőségek 
77'8°-ra rúgnak . Igen kevés az eső (400—500 mm. közt évente) 
Moldva középső részében, a főváros tó l délkeletre (Baragan-steppe 
a Duna mellett) és délnyugatra . Ezek a helyek már az átlagosnál 
kissé szárazabb esz tendőben is alig hoznak termést , a Duna delta-
vidékén pedig az eső évi át laga 400 mm. alatt van. A síksági zóna 
nagy része az előbb említet t helyek kivételével 500—600 mm. csapa-
dékú, a kárpát i ha lomvidéken 600—700, a hegyoldalakon fölfelé 
haladva pedig 700—1000 mm., sőt egyes helyeken ennél is több. 
A Kárpátok külső lejtői itt aránylag elég esősek, mert a Fekete-
tenger felől jövő légáramok ra j tuk fölemelkedni kényszerülnek s 
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eközben csapadékukat kiejtik. Néhány hely évi közepes hőmér-
séklete a köve tkező : Turnu-Sever in 11'8° C, Sinaia 6'2° C, 
Bukarest 11 *0° C, Braila i r 3 ° C, Sulina 11*5° C, Constanza 
11-6° C, Târgu Ocna 9'0° C, Jassy 10'0 C. A 860 rn. magasságban 
fekvő Sinaia klimatikus üdülőhelytől el tekintve a többi hely, főleg 
a tengerpar t iak nyáron igen melegek. Az á tmenet egyik évszakból 
a másikba igen gyors, a tavasz igen rövid, legszebb időszak az 
ősz enyhe melegével, tiszta kék egével, kevés eső esik ekkor, sok 
a derűs nap. Az ősz szeptember elejétől november végéig tart , a 
tél hosszú és a Baragan-s teppe, Moldva, Dobrudzsa vidékein csikorgó 
hideggel jár. Két szélfaj tát szoktak a királyságban megkülönbözte tn i : 
a NyDNy irányból jövő aus t ru az egyik, amely hegységen átkelve ér 
Romániába, aránylag száraz és meleg s a másik a KDK irányból 
jövő erivet, amely főként télen, kora tavasszal f ú j és csikorgó hide-
get hoz magával. Erdély éghaj la ta nagyjában hasonlít a királyságé-
hoz, de az orosz síkság kontinentális éghaj la ta nem olyan kizáró-
lagossággal uralkodik fölötte, hanem néha a nyugati esős szelek 
behatása alatt áll. Erdély legesősebb vidékei a Bihar-hegység s az 
Orsova-Herkulesfürdő tá ján levő hegységek, míg a belsejében levő 
medence átlag 600—700 mm. esőt kap évente, csak a középső 
Marosvölgy s a Csíki medence [kap 600 mm-nél kevesebbet , tehát 
átlagban erősebb, mint a királyság síksága, ami főleg annak tulaj-
donítható, hogy az esős nyugati szelek inkább érvényesülnek te rü-
letén, mint a Keleti- és Déli-Kárpátok láncain túl. • Az Oroszország 
felől jövő hideg téli szelet Csík vármegyében nemere névvel illetik, 
ez tehát a erivet-nek felel meg. Az ősz Erdélyben is igen hosszú, 
enyhe és végtelenül kellemes, derűs szokott lenni. 

Mezőgazdaság. Románia gazdasági életének legfontosabb ágaa 
mezőgazdaság, amely azonban intenzitására nézve messze a magyar 
mezőgazdaság mögöt t áll. Ennek oka többféle : 1. a nép igen ala-
csony kulturális színvonala ; 2. az eredeti leg s ma is tekintélyes 
részében hegyipásztorkodással foglalkozott népből hiányzik a mező-
gazdasági műveléshez annyira szükséges kitartás, fizikai és pszi-
chikai e ro ; 3. a birtokeloszlás igen kedvezőtlen. Ez utóbbi probléma, 
amely Magyarországnak is igen fontos kérdése, bővebb megvilágí-
tást igényel. A jobbágy személye a XVI. század végéig szabad volt, 
a XVII. század elején elvesztet te a szabad költözködés jogát, amihez 
még az is járult , hogy Maurocordato fejedelem idejében behozták 
a fe jadót s valóságos rabszolgává sülyesztve kellett a súlyos gazda-
sági terheket viselnie. Ennek következménye az lett, hogy sokan 
rablásból éltek, mások meg kivándoroltak, így Dolj kerületből a 
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XVIII. század elején 15.000 család vándorol t ki. Maurocordato Kon-
stantin idejében 1741-ben még 140.000 adófizető család volt Oláh. 
országban, 1746-ig ez a szám felére olvadt le s az 1755.-i számlálás 
már csak 35.000 adófizető családot talált ugyanazon a terüle ten . 
Természetes , hogy a kivándorlók nagy része Erdé lybe te lepedet t 
be. Az elnéptelenedést látva a fe jedelem csakhamar engedékenyebb 
lett, de Moldvában ezek az állapotok tovább tar tot tak, itt csak 
Muruzu fe jede lem kezdte a jobbágyság sorsát javítani 1805 táján 
s a jobbágyoknak aszerint, hogy hány marhá juk volt, különböző 
nagyságú földeket osztott . Oláhországban ugyanekkor Ypsilanti 
fe jedelem hozott további humánus rendelkezéseket a parasztság 
nyomorának enyhítésére, de a hatalomhoz szokott földesurak (bojá-
rok) é r te t ték a módjá t , hogyan lehet a parasz tságot jogai dacára is 
mindenéből kifosztani. Az osztrák, török, orosz csapatok keresztül 
vonulásai 1812-ben és 1828-ban ismét fokozták a nyomort , pest is 
ü tö t t ki közöt tük s a megrnaradtaknak azontúl még nehezebb volt 
a megélhetés. Az orosz megszállás idejében (1828—34) kiadott 
rendele t papiroson ismét segí te t t a parasztságon, de fontosabb volt 
az oroszoknak a bojárokkal való jóbarátság, mint a rendele tek 

s 

szigorú végreha j t á sa a parasz tság földhöz ju t ta tására . Allataikkal 14 
robo tnapo t tar toztak tel jesí teni évente, a kézirobot pedig Moldva 
egyes kisebb lakosságú községeiben 72 napra is fölment . A paraszt-
ság 1848-ban már lázadásban tör t ki s csak Stirbey ama intézkedése 
tudta őket lecsi l lapí tani hogy a fö ldesúr 10 nap alatt köleles az őt 
illető részt a termésből elvitetni, mert soknak azelőtt egész évi 
t e rmése ro thad t el a földön amiatt, hogy a fö ldesúr az ő részének 
kiválasztásával késlekedet t . Végre Cuza fe jedelem fölszabadította a 
jobbágyságot s mivel ebbe a tö rvényhozó testület a bojárok veze-
tésével nem egyezet t bele, népszavazást t a r ta to t t s 713.000 szava-
zattal 57.000 ellenében keresztülvi t te . A földesurakat a paraszt a 
kapot t földért 15 évi, (az adóval együtt befizetendő) részletben 
kártalanítani tar tozot t . A kapot t föld nagysága a jobbágy bir tokában 
volt marhák számával volt arányos. Cuza fö ldbi r toktörvényének 
hibái a következők vo l t ak : 1. a fö ldesuraknak fizetett kár tér í tés 
csak az elvett föld nagyságával volt arányos minőségre való tekin-
tet nélkül. 2. A kár tér í tés le tör lesztésének 15 évre való elosztása 
túlrövid volt, a parasz tnak az állami, községi adóval és a törlesz-
téssel együt t évi jövedelmének cca 32°/o-át kellett befizetnie. 3. Túl-
magasra állapította meg a kár tér í tés összegét az akkori földárakhoz 
képest . 4. A kiosztott parcellák 4 —6 ha t e r jede lműek voltak, tehát 
túlkicsinyek ahhoz, hogy az akkori igen extenzív müvelés mellett 
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egy család annak terméséből megélhessen. Ezért sok helyütt a 
parasz t kénytelen volt a régi földesurától még földet bérelni, s 
mivel ennek bérösszegét nem tudta kifizetni, t e rményben vagy 
napszámban ró t ta le s így lényegében véve továbbra is jobbágy 
maradt . Az 1897—1901-es adatok alapján ekkor a bir tokeloszlás 
a következő volt : 

100 ha-Yik\ nagyobb bir tok volt 4.061 
50—100 ha közti bir tok volt 4.035 
10— 50 ha közti birtok volt 37.638 

10 ha-nál kisebb bir tok volt_„ 891.655 
tehát a bir tokok 95%-a 1'7 katasztrális holdnál kisebb törpebir tok 
vo l t ! Ezzel szemben az 50 ha-on felüli b i r tokosok (8096, 0"8%) 
csaknem egyötödrésznyi földet mondhat tak magukénak, mint a 
900.000 törpebi r tokos együt tvéve. Tehát az 1891-—96 közti Carp-
féle b i r toktörvény sem lendítet t sokat a parasztság helyzetén, habár 
ez a törlesztést 36 évre osztotta el, nagyobb (5—10 — 25 ha) par-
cellákat adott s az 1873-ban alapított „Société de Credit Foncière 
Rural" a bir tok műveléséhez szükséges beruházásokra is olcsó hitelt 
adott. Utána Palladi még tovább növelte a fö ldhözjutás könnyítéseit , 
a tör lesztést 60 évre osztva el s a kamatlábat 5%" r ó l 3-ra szállí-
to t ta le. Azóta már több ú jabb fö ldre formot lé tes í te t tek; köztük a 
legutóbbit a vi lágháború befe jezése után, de e legutóbbinak célja, 
a parasztságnak földhöz jut ta tása csak Erdélyben ás Besszarábiában 
lett igazán elérve, amennyiben az ot tani egyházaktól, magyar és 
orosz bir tokosoktól erőszakkal csaknem minden földet azonnal 
elvettek, míg az oláhok birtokaihoz nem nyúltak s dacára annak, 
hogy a királyságban legtöbb még ma is a nagybirtok, azokhoz alig 
nyúltak, ami az ottani parasz tság e légület lenségét erősen növelte. 

A Magyarországtól elszakított területen már a gyulafehérvár i 
ismeretes népgyűlés határozata folytán azonnal radikális földreform-
hoz láttak, azaz a magyar bir tokosok földjeit rögtönösen elvették 
„kényszerbérlet" stb. címen, sőt a legtöbb helyen marháit, gazdasági 
fölszerelését is széthordták a románok s a tu la jdonos örülhetet t , ha 
meghagyták házában. Több erdélyi mintagazdaság pusztult ekkor el 
a szétosztás következtében. A nagyszebeni kormányzótanács több 
rendelettel szabályozta a földosztást , de ezek a tényeken már mit-
sem változtattak, legfel jebb utólag szankcionálták a fosz togatásokat 
és a tulajdonból kiűzéseket. Törvényhozási lag 1921 áprilisában nyert 
elintézést a földreform a román parlamentben, Garoflid miniszter 
törvényjavas la tának elfogadásával. Nem lehet itt most részletesen 
ismertetnünk ezt a törvényt . Ahol a földhiány erősen érezhető, a 



372 Kerekes Zoltán. 

b i r tokmaximum 200 hold, azon fölül a t e rü le te t fe losz t ják . 300 holdat 
lehet meghagyn i ot t , ahol fö ldre a l akosságnak m é g szüksége van 
s l egfe l j ebb 500 hold lehet a b i r tok t e r j ede lme olyan vidéken, ahol 
a fö ldb i r tok igények már ki vannak elégí tve. A 6. §. szer int az ala-
pí tványi és egyházi t u l a jdon t képező b i r tokok kivétel nélkül kisa-
á t í tandók, 200 hold h a g y h a t ó meg egy é r sekségnek , 100 hold a 
püspökségeknek , 32 hold a p lébániáknak s 16 hold az i skoláknak. 
A fö ldekből t e rmésze t e sen e l sősorban azok kapnak , akik a h á b o r ú t 
(a r o m á n o k oldalán) végigharco l ták , t e h á t k i rá lyságbel iek és á t s zö -
köt tek , azután azok, akik a nagyszeben i ko rmányzó tanács fölhívá-
sára ka tona i szolgála tot te l jes í te t tek a fo r r ada lom u tán stb. így a 
m a g y a r b i r tokosok , egyházak , iskolák földje i t egyszerűen elveszik 
s a r o m á n s á g kezébe adják , ami kü lönben a célja is az egész 
„ r e fo rm"-nak . 

Olcsó földhi tel n y ú j t á s á r a alakult a fen teml í te t teken kívül még 
a Banc Agricola, Casa Rura le és Creditül Agricol si Orticol, valamint 
E r d é l y b e n 1920-ban a Banca Agrara 50 millió lei a laptőkével , ezt bízta 
m e g a román k o r m á n y az erdélyi f ö l d r e f o r m keresztülvi te lével . 
Az alanti összeáll í tás m u t a t j a be a fö ldb i r tokok mai e losz lásá t : 

nagybirtok középbirtok kisbirtok 
Ki rá lyságban . . . 48'7 % 10'— % 42'3 % 
Erdé lyben .... 2 1 — „ 30 '— „ 4 9 — „ 
Besszarábiában 45 '— „ 30.— „ 25"— „ 
Bukovinában . - . 28"4 „ 16'8 „ 54"8 „ 

A % a mezőgazdaság i l ag megműve l t t e rü l e t r e vonatkozik . 
A mezőgazdaság in tenzívebbé té te le és a fö ldbi r tokok egyen le te -
sebb elosztása t ehá t t ovább ra is igen fon tos marad t Romániára 
nézve, hiszen a mezőgazdaság az o r szágnak ma is l eg fon to sabb 
gazdasági t e v é k e n y s é g e (a mai Románia lakosságának is kb. 8 0 % - a 
él ebből) s kivi te lének l egfőbb for rása . 

Te rmelés re a t a l a j alkalmas, a nagyk i t e r j edésű lösz s í k sága , 
a folyók alluviális síkságai mintegy predesz t iná l ják a mezőgazda-
ságra . Az állam mezőgazdasági gépek behozata lával , a köz l ekedés 
javí tásával , g a b o n a r a k t á r a k (Braila, Galac) fölál l í tásával iparkodik 
a mezőgazdaságo t e lőmozdítani . Mégis, miután a pa ra sz t s ág alig ké t 
évt izede ju to t t jobb helyzetbe, nehezen tud anyagi lag megerősödni . 
A g a b o n a n e m ű e k te rmelése tú lságosan e lő térben van más növé-
nyekével szemben s ezér t ros sz t e rmésű években ál ta lános az u t ána 
köve tkező nyomor . 1905-ben a művel t fö ld te rü le t 82 % _ a gabona-
neműekke l és pedig ez u tóbbinak 66'8 % ' á b a n kenyé rmagvakka l 
volt beve tve s ez igen egyolda lúvá teszi te rmelésé t , a gabona -
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neműekkel beül te te t t t e rü le t pedig éppen csak annyi csapadékot 
kap, hogy az a termeléshez elég, száraz esz tendő tehá t okvetlenül 
katasztrófát von maga után. 

A mai Románia terüle téből : 

o szántóföld ... 129.170 km2 43!6 
erdő 71.720 „ 24"2 „ 
ré t és legelő 62.630 „ 2 1 1 „ 
ker t 5.49C „ 1'8 „ 

aránylag sok tehát a te rméket len terület , amit a Duna mellékén és 
deltavidékén levő nagy mocsaraknak lehet nagyrészt tulajdonítani , 
mer t a folyam szabályozásával mitsem törődnek. 

Az 1921. évben t e rme t t a hivatalos statisztika sze r in t : 

kukorica 36,577.200 q 
búza 27,176.706 „ 
zab 19,506.200 „ 
árpa 16,781.300 „ 
rozs 3,180.300 „ 

Legnagyobb tehát a kukorica termelése , amely különösen a 
hegyek közt s a hozzájuk csatlakozó dombvidékeken van e l t e r j e d v e 
a síkságon helyébe a búza lép. A lakosság kenyeré t főképen kuko-
ricából készíti s ezért ebből aránylag kicsiny mennyiséget visznek 
ki, de viszont a te rmet t búzának felét exportál ják. A száraz évek 
a kukoricatermést nem csökkentik annyira le, mint a búzáét, mer t 
előbbit a nedvesebb hegylábi zónában termeáztik. Éghaj la ta az őszi 
búza ve tésére alkalmasabb, mert az őszi esőzések biztosabbak, mint 
a tavasziak, viszont azonban sokszor nagy károkat okoz a minden 
á tmenet nélkül beálló koratéli fagy a még gyenge vetésekben. A ter-
melt búza s ikér tar ta lma magas és ezért szívesen vásárol ják a nyu-
gateurópai piacokon. Legjobb búzát te rem a P ru th és Szereth folyók 
közti vidék s az ettől a főváros környékéig t e r j edő zóna. A ter-
melt búzafaj főképen félig kemény fehér vagy őszi vöröskalászos búza 
(Triticum sativum L.), kisebb részben kemény tavaszi búza (Triticum 
durum). Vetőmagnak őszibúzából bánáti t és t iszavidékit, tavasziból 
orosz fa j tákat (ghirka, szandomirka, ulka) vásárolnak. 

A búza és kukorica mellett a többi gabonafa j há t té rbe van 
szorulva. A hegyes vidékekre oly fontos tönkölybúza igen ritka, 
helyet te a hegyoldalakon kukoricát termelnek. Zabtermelés csak ott 
van, ahol lovakat tenyésztenek, így Moldvában, Besszarábiában és 
Erdélyben, a királyságban aránylag igen kevés, az árpatermelés 
hasonlóképen kicsiny, a királyságban legkisebb a rozs termelése, 
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mivel kukor icakenyere t használnak főképen. Az államnak a rossz 
búza te rmés okozta Ínségek elhárí tása véget t az ipari növények : 
len, kender , cukorrépa , mák, komló stb. te rmelésé t kellene előmoz-
dítania. Cukorrépát a moldvai cukorgyárak környékén s Erdély 
egyes helyein termelnek, a dohányte rmés a legjobb a dombvidék 
és síkság ér intkezésének helyén a délnek néző oldalakon, Dimbo-
vica, Vlasca, í lfov kerü le tekben. A termet t dohány jó közepes minő-
ségű. Fontos még a szőlőtermelés a Déli Kárpátok délnek fordul t 
oldalain, a dragasani vörös, az odobescii fehér s a cotnari (Moldva) 
sárga borok igen jó minőségűek. 1884-ben Romániában is e l ter jedt 
a filloxéra s 1899-ig 503 község határában 61.597 ha szőlőt pusz-
tí tott ki. Ezután az állam a pusztuló szőlők megmentésére igyeke-
zett s amerikai vesszőkkel ú j ü l te tvényeket létesítet tek, így a 
szőlőtermelés t s ikerül t megmenteni , ma a királyságban 117.000 ha 
szőlő van másfél« millió hl bortermeléssel . A bor kezeléséhez nem 
igen értenek, nem is tö rődnek vele s ezért boraik külföldön nem 
kereset tek, régebben , alacsony vámok mellett Svájcba exportál tak 
bort . Az erdélyi szőlőül te tvények terü le t re nézve ugyan nem nagyok 
(összesen 45.000 lia), de te rmésük aránylag bő (750.000 hl) és 
különösen minőségben (Aranyosmenti , Küküllő vidéki) messze a 
királyságbeli fölöt t áll. 

Gyümölcs termelése mennyiségileg és minőségileg egyaránt 
jelentéktelen, legfontosabb még köztük a szilva, amelyből pálinkát 
készítenek („tuica"), ezt a lakosság mindenüt t igen kedveli. Az 
aszalást nem végzik olyan jól, hogy aszalt szilvát exportálni képe-
sek legyenek. Lent és kender t te rmelnek ugyan, leginkább csak 
annyit, amennyi t maguk téli es téken felszőnek s így fehérneműjü-
ket s vászon háztartási cikkeiket maguk készítet te vászonból állít-
ják elő. 

A mezőgazdaságnak nagy hát ránya az alkalmas munkaerő 
hiánya. A román paraszt hegyi pásztorkodáshoz szokott s abból 
élt a lakosság ^tekintélyes része az ag rá r re fo rmok idejéig. Az ara tás 
erős munkájá t már nem győzik fizikai energiával s aratás idején 
mindig csapatostól jöt tek le az erdélyi székelyek a román alföldre 
részes ara tóknak. A szántóföldek megmunkálása is kezdetleges, 
t rágyázást alig alkalmaznak. A föld ugyan még jól terem, de ter-
mészetes, hogy időnként ugaron kell hagyni s ez a te rmésered-
ményt je lentékenyen lecsökkenti. A koronauradalmak valósággal 
mintagazdaságok, hogy a parasztságot az intenzív termelés eszkö-
zeivel és módjaival megismertessék, főként a zöldségtermelést , 
gyümölcstermelést kultiválják, de a parasztság nehezen sajá t í t ja el 
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az ú j művelési módokat s még nehezebben szánja el magát a gabona-
neműek mellett más növények termelésére . 

Állattenyésztés. Ez volt régebben az ország lakosainak főfog-
lalkozása. A bete lepedő oláhság hegyi pász tornép volt, s mivel 
Románia terüle tén legelőt bőven találtak, meg is maradtak ősi fog-
lalkozásuk mellett s csak éppen annyi földet műveltek meg, amennyi 
a háztartáshoz legszükségesebb cikkeket megte rmet te . Adózás szem-
pont jából a beosztás is mindig az igavonó állatok száma szerint 
tör tént . Az 1832-ben az oroszoktól kiadott Szervezeti szabályzat 
volt az első gátló lépés az ál lat tenyésztéssel szemben, ha akaratla-
nul is. Ugyanis e szabályzat szerint akiknek több állatuk volt, keve-
sebb földet kaptak (négy igavonó és 1 tehén után jár t 1 Va ha 
szántó és 2 '/2 ha legelő, 2 igavonó és 1 tehén után ugyanannyi 
szántó és 4—5 ha legelő). Ehhez járul t később a keleti ragályos 
marhabetegségek elhatalmasodása Romániában, végül pedig a 
Románia és Magyarország-Ausztr ia közt 1884-ben kitört vámháború , 
amelynek következtében Románia nem tudot t piachoz jutni. Az 
állatállomány szaporodása nem ta r to t t lépést az utolsó 60 év alatt 
a lakosság számbeli növekedésével , különösen rossz volt a szarvas-
marhaállomány helyzete, a ragályos be tegségek miatti elhullások 
következtében abszolút szám szerint fogyott. ' A földbir tokreformok 
is főként szántóföldet adtak a parasztságnak, vagy a kapot t legelő-
ket is fölszántot ták s így nem volt hol legeltetniök. 1909-ben kötöt t 
monarchiánk Romániával kereskedelmi szerződést s eszerint kontin-
gentált mennyiségű leölt szarvasmarhát , juhot és sertést hozhatot t 
be s e célra Turnu-Sever inben és Burdujeniben nagy vágóhidakat 
is létesítettek, de addigra már annyira lecsökkent Románia állat-
feleslege, hogy még a kontingentál t ál latmennyiséget sem tudta 
exportálni. Az állat tenyésztés visszafej lődéséhez hozzájárul t még az 
a körülmény is, hogy az igen magasra emelt szeszadó miatt a 
szeszgyárak száma lecsökkent, igy szeszgyári moslék igen kevés volt. 

A moldvai lovaknak a törökök idejében jó hírnevük volt s a 
török hadsereg lószükségletének nagy részét innen fedezte. Nagy 
Frigyes is huszárjai számára a 19. század elejéig nagyrészt moldvai 
lovakat vásárol tatot t . A nyugati államok nemesí tet t állatfajaival 
szemben a romániai lovak egyre inkább há t té rbe szorultak, a vér 
fölfrissí tésére nem ügyeltek, az állatokat nem gondozták s így a 
királyság lótenyésztése minőség és mennyiség tekintetében egy-
aránt gyenge volt. A szarvasmarha-áMomány tel jesen hasonló hely-
zetben van, okait fön tebb már említettem. Két t ípusú szarvasmarhát 
lehet megkülönbözte tn i : az egyik s teppefa j és a mi szarvasmarháink-
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hoz tel jesen hasonló, szürke, magas, hosszú, szétálló szarvú, igen 
nagy munkaképességű, de csekély a te j termelése , a Moldvában s a 
Baragan-s teppén van leginkább e l te r jedve ; a másik a hegy- és 
dombvidékeken o t thonos fa j ta , alacsony termetű , rövid szarvú, rossz 
igavonó, de valamivel jobban tejelő. A te je lőképesség a királyság-
beliek számára nem is volt fontos, mert a falusi lakosság a tehén-
te je t alig használta, a városi lakosság pedig elenyészően kevés. Az 
állatok húsa kemény, a vágóál latot hizlalni csak néhány helyen 
szokták. A juhtenyésztés volt a legfontosabb a pásztorkodó nép 
körében. Gyapjából ruháikat szőtték, húsát jobban szeret ték mint a 
marhahúst , t e jé t sokfé leképen elkészítve fogyasztot ták, a juhsa j to t 
pedig (brânza) a falusi lakosság csemegéjének lehet mondani, bőré-
ből sapkát, bocskor t , subát készítettek, legfontosabb háziállatuk volt. 
Legel te r jed tebb a nagycsontú, magaslábú, hosszúfejű, szürkésfekete 
vagy vöröses , piszkosfehér színű zurkán juh, leginkább a hegy-
vidékeken van e l ter jedve. A síkságon a fehér , a Dobrudzsában a 
f eke t e cigája juh a gyakori , f inomabb és több gyapjú t és te jet 
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szolgáltat mint az előbbi. Ugy látszik, hogy a cigája és zurkán 
keresztezéséből keletkezet t a sztogos juh, amely tula jdonságaiban 
a ket tő közöt t áll. Legnemesebb fa j a spanka (a. m. spanyol) juh, 
amely valószínűleg Franciaországból behozot t merinói juhok leszár-
mazott ja , de ennek tenyésztésé t , amióta a gyapjúárak a világpiacon 
oly tar tósan sülyedtek, kezdték abbahagyni, mert kényes .és kevés 
te jet ad s gyapjá t sem lehetet t többé jól értékesíteni . A sertés-
tenyésztés Oltenia és Moldva terüle tén s a Duna mocsaras vidékein 
elég el terjedt , de a vámháború , valamint a szomszédos Szerbia erős 
versenye régi je len tőségét lecsökkentet te . Kecske a hegyvidékeken 
mindenüt t található, de sehol sem jelentős mennyiségben. Szárnyasok 
t enyész tésé re kevés gondot fordí tanak. A halászat a Dunában s a 
Fekete- tengeren elég jelentős, de kivitelre misem kerül , mert 
vallásuk miatt sokat böj tölnek s olyankor még a falusi lakosság is 
olajos halat fogyaszt . 

Az újonnan szerzet t b i r tokok nagyot lendítettek Románia állat-
állományán számbelileg és minőségileg egyaránt . Bukovina és Bessz-
arábia szarvasmarhái , főleg sertései, Erdélynek lovai, főleg juhai 
nagy számban voltak. Az 1918. évi juhál lományunknak 47'5°/o-a, 
lóállományunknak pedig 21'9a/0-a esik arra a területre , amelyet a 
békeszerződés Romániának jut ta tot t . Szarvasmarháink 33 '4%'a , ser-
téseink 23'2°/0 ment így át Románia bir tokába. Románia mai állatállo-
mányát az 1911-belivel összehasonlí tva muta t ják az alábbi adatok. A 
számok növekedése csaknem tel jesen az ú j területekkel magyarázható. 
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1911-ben 1921-ben * gyarapodás 

Ló 824.714 1,456.243 76-6% 
Szarvasmarha 2,666.943 4,696.529 76*1% 
Juh . . . . 5,269.463 8,661.901 64-3% 
Ser tés . . . 1,021.465 2,765.173 1 7 0 7 % 

Bányászat és ipar. Vas -é s szénbányái a k i rá lyságnak nincse-
nek. Szénbányászattal több helyen kísérleteztek már, főleg Dimbo-
vica, Jalomica kerüle tekben s a P rahova völgyében, de a kitermelt 
szén csak 2500—3300 kalóriás, szarmata kori s csak lignitnek nevez-
hető, így tehát tu la jdonképeni szénbányászatról nem lehet beszélni. 
A királyság geológiailag nincs annyira fölkutatva, hogy a vas- vagy 
szénbányászat jövőjé t illetőleg nyilatkozni lehetne. A hegyvidékek 
épületkövet eleget szolgáltatnak, gráni tot a Dobrudzsa ősi, lekopot t 
hegyrögei között , márványt is több helyütt találnak a Kárpátok 
üledékes zónájában. Ásványvíz-forrásai a Kárpátok déli lejtőin bőven 
vannak. A Kárpátoknak dél felé vége tve tő törésvonalak mentén 
még kénes és jódos, hideg- és hévízforrások bukkannak elő. Ma 
ugyan ezeket nem használják ki, de fürdőhelyek keletkezéséhez 
még alkalmat szolgáltatnak s idővel az ásványvíz export is meg-
indulhat. A királyságnak két fon tos bánya te rméke van : a só és a 
petróleum. A só a Kárpátalj i harmadkor i paleogén és miocén ré tegek-
ben fordul elő, vékonyabb-vas tagabb telepei Moldva északi részétől 
egész a Vöröstoronyi szoros helyéig csaknem mindenütt föltalálhatók, 
déli végükön előfordulásuk zónája a pe t ró leuméval összeesik. Bányá-
szata állami monopólium, a vas tagabb sóré tegű miocénrétegekből 
négy helyen bányásszák : Ocnele Mari (az Olt közelében), Slanic és 
Doftana Prahova kerületben és Targu Ocna Bacau kerületben a só-
bányászat székhelyei. 10—30 m. mélységben és galériás fej téssel 
nyerik, a só itt jóminőségű, konyhasótar ta lma igen magas. Kiviszik 
a sószegény balkáni államokba s Törökországba, néha még Afrika 
északi részeibe is, legtöbbet termel a sfanici bánya, az összes ter-
melés 36%-át . A petróleum Romániának legfontosabb termékei közé 
tartozik. Ipara aránylag rövid idő alatt virágzott föl s egyes helye-
ken, főleg a Prahova völgyében, óriási á talakulásokat hozot t létre 
még az annyira maradi falusi oláh lakosság körében is. 1640-ből 
van az első híradás arról, hogy a lakosság a kőolajat mint gyógy-
kenőcsöt és mint kocsikenőcsöt használta. Demidoff orosz utazó 
1840-ben megjelent munkájában azt említi, hogy Oláhországban 
Pacurec évente 22.500 kg. nyers kőolajat szolgáltat, Coquand, Fuchs, 
Sarassin, főként pedig Mrazec román geológus kutatásai ismertet ték 
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meg a külföldet a romániai pe t ró leummezőkkel s fölhívták a kül-
földi tőke érdeklődését . A Kárpátok fliss zónájában s a szubkárpát i 
régió fiatalabb harmadkor i ré tegeiben fordul főként elő különösen 
a magas hegyvidék és dombvidék (Câmpina-Valeni), valamint a 
dombvidék és síkság ér in tkezése helyén az antiklinálisokban. Sok-f 
helyütt parasztok kutakban gyűj t ik össze a kőolajat . Ásóval mint-
egy 1V2 m - á tmérő jű kutat ásnak, ebbe kötélen mennek le s fe jükön 
bádogkalappal ásnak, nehogy fe jüke t a lehulló kő vagy föld meg-
sebezze. Elérve a pe t ró leumré tege t a kuta t kideszkázzák s egy 
csigán á tve te t t kötél segí tségével lóval vagy ökörrel húzat ják föl 
a kőolajba merült , l eg többször bivalybőrből készült vödröt . Az ily 
kutak száma nagy, de te rmelése csekély s ennek dacára is bámula-
tosan ragaszkodnak hozzá. Viszont a nagy vállalatok szolgálatába 
szegődni nem szeretnek s a pe t ró leumtársaságok olasz, lengyel, 
székely munkásokkal dolgoztatnak. A kőolaj termelés 85'70-a a 
Prahova-völgyéből származik, ahol Câmpina, Bustenari és Poiana a 
főcen t rumok. E helyeken vannak egyszersmind a legnagyobb fino-
mítók is, kisebbeket más városokban is, mint Bukares tben, Buzeu-
ban és Ploestiben is lehet találni, de a finomítók nem tudták a 
nyers kőolajat mind földolgozni s a brassói, orsovai, mezőtelegdii 
gyárak is román pe t ró leumot finomítottak, de tankhajókkal Német-
országba is sok kőolajat vit tek finomítani. A román kőolaj termelés 
mennyiségre nézve a vi lágháború előtt ötödik helyen állott az 
Egyesült-Államok (világtermelés 63%-a), Oroszország (22°/0), Galicin 
(4"/o) és India (3"5%) után következve, minőségileg azonban első 
helyen áll, mert míg a kanadai kőolaj 69°/0 finomított pe t ró leumot 
szolgáltat (50% elsőrendűt) , a kaukázusi 5 9 % - o ^ a bukovinai 44%-ot , 
a pennsylvániai 6 7 % ' O t : (47% elsőrendűt), a romániai ezekkel szem-
ben 81% lámpában ége the tő (61°/1 elsőrendű) pe t ró leumot ad. 
Hasonlóképen magas a benzintar ta lma is, aránylag kevés a maradék 
nehéz olaj, amelyet egyre e l te r jedtebben használnak föl tüzelésre 
még speciálisan erre berendeze t t ha jógépekben és mozdonyokban is. 
1873-ig kizárólag románok foglalkoztak a kőolaj kitermelésével, 
ekkor kezdődöt t meg az idegen tőke vállalkozása, amely kezdetben 
rosszul ü tö t t ki. 1890 után kezdet t az idegen tőke nagyvállalatokat 
létesíteni, hollandok, angolok, magyarok alapítottak társaságokat , a 
magyar vállalat később német kézbe ment át s azonkívül is több 
német alakulás jöt t létre. A petróleumiparba fekte te t t tőke 1919-ben 
650,190.948 lei volt, amelyből 151,450.000 lei angol, 146,637,000 lei 
német tőke s csak 27,522.000 lei román, így tehát egyáltalában nem 
nevezhető ez a fej let t iparág Romániára nézve nemzetinek. 
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1920-ban „nacional izál ták" a német toké (Deutsche Bank, 
Bleichröder) pe t ró leum válialait, a S teaua Româna- t , Concordiat , 
Vegat stb. Ez úgy tör tén t , hogy pl. a S teanu Româna- t 75 millió 
svájci f r a n k é r t megve t t e egy tá rsaság , amelyben 5 1 % ere jé ig romá-
nok, 24'/2—24727O t őkéve l angolok és f ranciák vesznek részt . A 
véte lára t t e rmésze tesen nem fizették ki, hanem be tud ták a német 
jóvátétel i összegbe. Mondanom sem kell, hogy a németek nem Önként 
egyeztek bele ebbe a jogfosz tásba . 1918-ban alapí tot ta Banca Mar-
morosch öt nagy pe t ró leumvál la la t összevonásával a Patrol Block-ot 
100 millió lei a laptőkével . Ez a t á r saság az első évben 10, a köve t -
kezőben 30, a harmadik évben 40% osztalékot fizetett s a befek te -
tések fe lé t is leírta ez idő alatt . 

A háború k i tö rése előtti év pe t ró l eumte rme lé se Romániában 
1,885.619 tonna voit, ez a háború alatt fokoza tosan csökkent , főként 
a pe t ró leumvidéknek román részről t ö r t én t kiür í tése alkalmával, 
amikor a németek elől menekü lő hadak a ku taka t be tömték s így 
1917-ben csak 517,491 tonna volt a termelés . A németek c sakhamar 
e l távol í to t ták az akadá lyoka t s a te rmelés t e rő l te tve a köve tkező 
évben már 1,214.219 tonná t tud tak termelni . A németek kivonulása ' t 
után 1919-ben ismét lecsökkent a t e rmelés 920.000 tonnára , ú jabban 
erősen emelkedőben van. Mivel a pe t ró leum 50%-a Constanzán 
keresztül kerül kivitelre, t e rvbe van véve eddig egy csőveze ték léte-
sítése. Dacára az ország nagy belső fogyasz tásának , a kivitel mégis 
igen tekintélyes, az összes kivitel é r t ékének negyedrésze pe t ró leum 
és t e rméke inek kiviteléből származik. 

Az ú jonnan szerzet t t e rü le tek közül bányásza t és ipar szem-
pont jábó l Erdély a l egér tékesebb . Szén és vas a kirá lyságban nem 
volt használható mennyiségben, míg viszont a pet rozsényi , aninai, 
berzászkai szénbányák, gyalári , resicai vasbányák, nagy gyár te lepek 
modern nehézipar b i r tokába ju t ta t t ák , a brádi , zalatnai, nagybányai 
a ranybányák , mezőségi földgáz, marosú jvár i , dési, vízaknai sóbá-
nyák s az ezzel kapcsola tos szódagyárak (Torda, Marosújvár , Dés), 
egeresi gipszbánya és gyár , kissebesi kőbánya, ruszkicai márvány-
fe j tő , málnási, to r ja i szénsavsűr í tők stb. stb. olyan iparágakhoz jut-
ta t ták Romániát , amelyek a királyságban ki nem fe j lődhet tek volna 
megfelelő ásványi t e rmékek hiányában. 

Fon tos még Romániára nézve a Kárpátok e rdőzóná jának fa-
ki termelése, amely a királyságra, Bukovinára és Erdé lyre egyarán t 
ki ter jed. Bukovinából s a Kárpá tok külső lejtőiről a fát a P ru th és 
Szere th folyókon úsz ta t j ák le s viszik dunai kikötőkbe, fő leg Galacba, 
amely a f ake reskede lem és román fa ipar cent ruma. A Brates- tó 
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alatt állandóan nagy fakészlet van felhalmozva. Innen a fát a Fekete-
tengeren át főleg a Földközi- tenger fában szűkölködő vidékeire 
szállítják, az erdélyi erdők fáit pedig a Maroson, Kőrösön, Szamo-
son át úsztat ták le az Alföldre évszázadok óta, míg a trianoni hurok 
ezt meg nem akadályozta , ami az erdélyi nagy faipar t igen nehéz 
helyzetbe hozta. A mezőgazdasági ipar (szeszgyártás, cukor-, sör-, 
dohánygyár tás) alacsony fe j le t t ségű. 

Az Ausztr ia-Magyarországgal szemben viselt vámháború Romá-
niát belföldi ipara fe j lesz tésére késztet te s 1887-ben iparfejlesztési 
t ö rvény t hoztak, de az iparra ha j lamos bennszülöt t munkásság hiánya, 
az ipari kiképzés lehetet lensége, mivel megfelelő ipari szakiskolák 
nem voltak, a munkásvédelmi és jóléti intézmények rendkívüli kez-
det legessége megakadályozták az ipar fel lendülését . 

A mult évben ta r to t t bukares t i mintavásár alkalmával statiszti-
kát készí tet tek Nagyrománia iparáról, amelyet így, ha nem is rész-
letes és exakt pontosságú statisztikai felvétel alapján, de mégis 
össze tudunk hasonlítani a régi királyság háború előtti adataival. 
Az utolsó * békeévben Romániában a gyárak 55.554 munkással, 
189.776 lóerőgéppel , 989 millió lei é r tékűt termeltek, 1920-ban 
pedig 481,155 lóerő, 139.847 munkás dolgozott s az ipar 11.712 millió 
é r tékűt produkál t . Az ér ték szerinti 12-szeresre növekvés a lei 
leromlásával számolva nem mondható nagynak, az ipari gépek lóerő-
száma s a foglalkoztatot t munkások száma 2y.2-szeresre emelkedet t 
az ú j te rü le tek hozzákapcsolása folytán. A tőlünk elvett terület 
927 iparvállalattal, 153.667 lóerejű géppel, 92.650 munkással gyara-
pította Románia iparát, vagyis csaknem annyival, amennyi a régi 
királyság ipara volt a pet róleumipar t is beleszámítva ! Faiparunk 
fele, vas- és gépiparunk egyötöde, élelmiszer-, vegyészeti iparunk-
nak egyhatoda veszett el a Romániához csatolt terület tel . 

Kereskedelem. Külkereskedelme olyan, mint az agrár államoké 
általában. Kivisz gabonaneműeket , főként búzát, pe t ró leumot és fát, 
behoz ipari cikkeket, főleg szöveteket ('^4%) és vas- és fémipari 
cikkeket (33%)- A periodikusan visszatérő rossztermésű évek gaz-
dasági krízisei igen erősen visszatükröződnek a külkereskedelemben, 
ilyenkor nincs kivitel, a parasz tnak nincs pénze, nem vásárol s így 
a behozatal is erősen redukálódik. Statisztikai adatok csak a hábo-
rút megelőző évekből vannak a külkereskedelemre vonatkozólag. 
1890—1900 közt külkereskedelmi mérlege erősen passzív volt, 1900 
után a behozatal redukálása s a k iv i te l emelkedése folytán aktívvá 
vált s kevés kivétellel az is kimaradt . A külkereskedelmi forgalom 
már túhaladta az egymilliárd lei ér téket az utolsó békeévekben s 
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ennek nagyobb fele a kivitelre esett. A kivitelben 32%-ban Belgium 
részesedett, a behozatalban első helyen állott Németország (34%), 
utána következett Ausztria-Magyarország, (24%), Anglia, Francia-, 
Olaszország stb. A szomszédos Oroszországgal forgalma a legmini-
málisabbra szorítkozott. Az aktív külkereskedelmi mérleg dacára is 
fizetési mérlege valószínűleg passzív a petróleum-, faiparba s a vas-
utakba fektetett nagy idegen töke következtében. 

A részvénytársaságokba fektetet t tőke 1920-ban a hozzákapcsolt 
területekkel együt t 2.029,039.945 lei volt. Legnagyobb bankok a 
királyságban a Banca Romaneaska (160 millió lei alaptőkével) , Mar-
morosch Banc et Comp. (125 millió lei), Viticola Romaniei (100 
M'.illió lei), Batiunei (85 millió lei). Erdélyben pedig a Magyarország-
tól való elszakítás óta létesített Banca Centrala (100 millió lei) és 
Banca Agrara (50 millió lei). Az erdélyi magyar pénzintézeteket és 
részvénytársaságokat „nacionalizálták", vagyis elszakították a magyar 
pénzvilággal való kapcsolataikat, román tőke major i tásába kerü l tek 
s románokat kellett az igazgatóságokba beválasztani, hogy működé-
süket tovább folytassák. 

Közlekedés. /. Vasutak. A királyság vasúthálózatának kiépítése 
sokáig késett . I. Károly fe jede lemsége idejében épült idegen tőkével 
az első vasút Bukarest—Giurgiu közt (1869 nov. 1-én adták át a 
forgalomnak), majd ezt köve t te néhány vasút Moldva északi részé-
ben, 1872 szeptemberére elkészült ugyancsak idegen tőkével 
a Roman—Bacau—Marasest i—Tecuci—Bukarest , Bukares t—Buzeu 
—Braila—Galac, 1875-ben a Bukares t—Pites t i—Verciorova, Tecuci 
—Galac szakasz s így nagyjában megvolt Románia vasúthálózata 
kapcsolódva Orsova és Csernovitz felé az európai hálózatba s a 
főváros is össze volt kötve a főbb dunai kikötőkkel. Maga a termé-
szet szabta meg a vasúthálózat főbb irányait, a verciorovai nyugati 
végtől a fővároson át haladt az egyik fővonal Moldvába s onnan 
kapcsolatban állott Bukovinával, ez a síksági részek fő közlekedő 
ere, azonkívül harántvonalak épültek a forgalom megkönnyí tésére 
Erdély felé a Vöröstoronyi szoroshoz, a Brassóhoz vezető predeáli 
hágóhoz s a Kelet i-Kárpátokban Gyimes Palánkához Tárgu-Ocna 
felől. Besszarábiával csak Jassy-Unghenin át van kapcsolata Kisinyev 
féle, a Reniben végződöt t orosz vasútnak Galac felé folytatása nem 
volt. Az állam 1879 óta maga is épített vasutakat . A csernavodai 
nagy híd kiépítése a Constanza felé irányuló vasúti forgalmat erősen 
fellendítette. 1920-ban az összes vasútvonalak hossza 10.680 km. 
volt, ebből a királyságban van 3967 km., Besszarábiában 858 km., 
Bukovinában 592, Erdélyben pedig 5263 km., tehát Erdély vasút-
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hálózata jóval fej let tebb, mint a királyságé. Az Erdélyben maradt, 
valamint a Magyarország megszállása alkalmával elhurcolt vasúti 
kocsik s mozdonyok Románia kocs iparkjá t erősen megnövelték. 
A királyságbeli nehézkes és vesz tegetésen alapuló vasúti organizá-
ciót Erdélyre is k i te r jesz tve a vasúti szállítások ma már Erdélyben 
is egészen bizonytalanok'"a késések, gyakori lopások, fosztogatások 
miatt, ami a gazdasági életnek igen nagy kárára van. 

2. Hajózás. 1890-ben aiakult az Első román Dunagőzhajózás i 
Társaság Turnu-Sever in székhellyel, amely 1914-ben 1,433.339 tonnát 
szállított, ugyanakkor idegen társaságok a Dunán 3,086.412 tonna 
forgalmat ér tek el. A tenger i hajózást Constanza székhellyel a 
Serv'ciul Maritim Román (5 személy, 7 teherhajóval) , az 1914-ben 
20 mii. lei alaptőkével alakult Romania, 1915-ben létesült Maritima 
(5 mil. lei) s az 1920 ban keletkezet t Lloydul Roman (20 mil. lei) 
lát ják el, a forgalom főleg Konstantinápoly, Pireusz, Szmirna, 
Alexandria és Rot te rdam felé irányul. Braila és Galac kikötőjébe 
a Szulina del taágon keresztül kisebb (5500 t-ig) tengeri ha jók is 
fe l járhatnak, ez adja meg a két város fe j lődésének alapját . Con 
stanza lapos, homokos, nyilt t engerpar ton fekszik, csak a román 
állam áldozatkészsége t e remte t t itt kikötőt te rmészetes kikötő 
hiányában. 

Települések. Mint már említettem, a lakosság túlnyomó része 
falvakban lakik, a városi település igen kevés. A nagyobb települé-
seknek két sorát lehet megkülönböztetni , az egyik a hegylábi zóná-
ban fekszik a hegységi és síksági el lentétes termelés határán a 
hegyekből le jövő nagyobb folyók síkságra érése helyén, ahol a 
közlekedés a völgyben meg van könnyítve. Ezek a vásárvárosok : 
Turnu-Severin, Pitesci, Ploesci (e városnak jelenleg legfontosabb 
fejlődési tényezője a pe t rő leummezők közelsége, az itteni sok 
finomító), Buzeu, Rámnicu-Sarat, Focsani, Bacau, Roman. Kiesik 
ebből a zónából a Zsilvölgyében, de már egészen a síkságon 
fekvő Craiova, amely dacára 45,000 lakosának mégis csak nagyra 
növekedet t falu ma is. Sokáig fejedelmi székhely is volt. A városok 
másik sora a Duna mellett fekvő kikötőhely, i lyenek: Turnu-Severin 
(láttuk, hogy vásárvárosnak is f o n t o s , fe j lődésképes város), Calafat, 
Tumu Mágurele, Giurgiu, Silistra, l egfontosabb azonban a két hajózás 
ha táron fekvő kikötő, ameddig kisebb hajók a Dunán fe l jöhe tnek : 
Braila és Galac. Kikötőberendezéseik, az idáig úsztatot t fát föl-
dolgozó gyáraik, élénk kereskedelmi é le tük ezt a két várost nagy 
jövőjüvé teszik. A tenger i kikötővárosnak, Constanzának je lentősége 
kisebb, gyár ipara nincs, kikötőjét 50 mill, lei költséggel 1909-ben 

* 
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nyitották meg s azóta fejlődik a vasútvonallal ideterelt forgalom 
folytán. A par t homokossága miatt a k ikötőváros Románia leg-
előkelőbb tengeri fürdőhelye is egyszersmind. A főváros : Bukarest 
vagy románosan Bucuresci tu la jdonképen nem fekszik kedvező 
helyen. Kiesik a vásárvárosok övéből, a Dunához sincs elég közel, 
a ra j ta keresztülfolyó Dimbovica patak kicsiny, azonban kétségtelenül 
a gabonatermelő vidék centruma, nem messze tőle északra fekszik a 
petróleumvidék, Moldva és Oláhország egyesítése után eléggé centrá-
lisán feküdt mindkettőhöz, emiatt lett királyi székhely is, amely azután 
maga után vonta a város nagyarányú fe j lődését népességben és fejlesz-
tését külsőségekben (középületek, boulevardok stb.) is. A megnagyob-
bodott Románia számára már igazán nincs központ jellege más tekintet-
ben, mint politikailag. Lakossága mintegy 300.000, de sok benne az 
idegen nemzetiségű (német,fmagyar, török, görög, bolgár stb.), úgy hogy 
csak kb. 65—70°/.,-a román. Fej lődése a belső részeken olyan roha-
mos volt, hogy a külső részek azzal egyáltalában nem tud tak lépést 
tartani s ha a fényes üzletekkel, szállodákkal ékeskedő boulevar-
dokról valamely mellékutcába fordulunk, elámulunk a kirívó ellen-
téten, a piszkos, kicsiny házakon és görbe utcákon. Ipara inkább 
csak kisipar, igen sok magyar kisiparost találunk a városban. Aki a 
Balkán városaiban élt s azokhoz van szokva, elcsodálkozik Buka-
rest nagyvárosias jellegén és fényén, de az európai nagyvárosok-
hoz viszonyítva messze azok mögöt t marad. A város éghaj la ta 
szélsőséges, rekkenő nyarában még a Dimbovica is ki van száradva 
s a város t isztántartása nagjr nehézségekbe ütközik. 

Az erdélyi városok sokkal inkább ismertek mindegyikünk előtt, 
semhogy azokról szólanom kellene. Bukovina legnagyobb városa 
Csertiovitz (86.870 lak. 1910-ben), lakossága igen kevert , német, 
ruthén, lengyel, román, örmény, cigány és csángó elemekből tevő-
dik össze, egyharmada lengyel zsidó. Gyáripara kicsiny (sörgyár, 
fürész- és gőzmalom) s a háborúban az oroszok gyárait föl is dúl-
ták, kereskedelme élénk, egyetemi város. Besszarábia főhelye Kisi-
nyev (120.710 lak. 1911-ben). Tulajdonképen nagyranőt t falusias kül-
sejű, legnagyobb épülete egy tornyos, tágas bör tön. Kevés mező-
gazdasági ipara van, gabona-, pálinka- és gyapjúkereskedelem tekin-
tetében fontos. Kerekes Zoltán. 
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A nemzetgyűlés működése pénzügyi 
szempontból. 

A nemzetgyűlés feladatai közöt t a legnehezebbeknek egyike az 
ál lamháztar tásra vonatkozó intézkedés volt ; nemcsak a bonyolult 
gazdasági és pénzügyi állapot, tehát a kérdés lényege, hanem a 
háztar tás alaki r end je tel jes zavart mutat . Az utolsó rendszeres 
köl tségvetés 1914-ben készült s mint 1914: XXVII. t.-c. tar talmazza 
az 1914—15. köl tségvetési évre az utolsó állami kö l t ségve tés t ; a 
háború alatt, az úgyneveze t t népköztársaság és az ú. n. tanácsköz-
társaság alatt nem készült köl tségvetés . 

A nemzetgyűlés is majdnem mindvégig csak pénzügyi felhatal-
mazások alapján kezelte az ál lamháztar tás ügyeit. -

Költségvetés hiányában pénzügyi felhatalmazásról szól az 1920. 
IV. t.-c. és pedig 1920 évi február—június végéig, — a XIV. t.-c. 
az 1-920—21. pénzügyi év első 3 ' hónap já ra ; — a XXVII. t.-c. 
december végéig-, és a XL. t.-c. 1921. március végéig-, — az 1921. 
II. t.-c. 1921. május végéig; — a XVI. t.-c. július végéig; 

az 1921: XXIV. t.-c. tar talmazza az 1920—21. évi államköltség-
vetést , mely a hosszadalmas nemzetgyűlési tárgyalás következtében 
csak június 22-én h i rdet te te t t ki és így a köl tségvetés csak július 
végéig maradt hatályban ; 

ebből az okból az 1921: XXXIV. t.-c. — az 1 9 2 1 - 2 2 . köl tség-
vetési év augusztus 1-től december végéig viselendő közterhekről 
és fedezendő állami kiadásokról azt a szokatlan fo rmát adja a 
szokásos pénzügyi felhatalmazásnak, hogy az 1921 : XXIV. t.-c.-nek 
a köl tségvetésre vonatkozó részének (az 1—7.. §-nál) hatál}rát az 
1921. december hó végéig azzal ter jeszt i ki, hogy minden újabb 
felhatalmazás alapján teendő kiadás az 1921—22. évi köl tségvetés 
kere te ibe lesz beillesztendő. 

Az 1922:1. t.-c. a pénzügyi felhatalmazást megadja 1922 évi 
június végéig. 
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Ezekben az úgyneveze t t indemnitási tö rvényekben nagyon 
furcsa törvényhozási el járás honosodot t meg. Szokássá vált ugyanis 
az, hogy a közélet minden terén törvényhozási intézkedéseket tesz-
nek, ami különben külön törvényben volna szabályozandó. 

Igy az 1920: IV. t .-cikkben az 5. §. az államtitkárok számát 
állapítja m e g ; a 10. §. megszabja a pos ta takarékpénz tá r által kibo-
csátandó ál lamjegyek összegét 1500 millió k o r o n á b a n ; a 15. §. 
é rvényben tar t ja a vasúti hadiadót és a fuvar levelek nagyobb 
bélyegi l le tékét ; a 17. §. a szesz árában való kincstári részesedést 
r endez i ; a 18. §. a szeszadó tö rvény t ; a 19. §. a sa j tok élesztő 
adó já t ; a 20. §. a c u k o r a d ó t ; a 21. §. a sö r adó t ; a 22. §. az ásvány-
olajadót módos í t j a ; a 23. §. a só jövedékrő l in tézkedik; a 24. §. a 
mesterséges édesí tőszerek ügyét és adóját rendez i ; a 25. §. a vám-
felpénz megállapítására ad fe lhata lmazást ; a 26. §. a fémjelzési 
illetékeket állapítja meg ; »a 27. §. a budapesti hidakon a vámszedést 
szünteti meg. 

Az 1920: XXVII. t.-c. módosít ja az 1883: XV. t.-c.-ket a köz-
utakról és az 1890:1. t.-c.-ket a közmunka igénybevételéről ; módo-
sítja az 1898: XIX. t.-c.-ket a községi és közöserdők kezeléséről ; 
intézkedik arról, hogy állami kiadások idegen ér tékben csak a pénzügy-
miniszter előleges hozzájárulásával te l jes í thetők. 

Az 1921 : XXIII. t.-c.-ben 8. §. kisgazdák minisztere és a közélelme-
zési miniszter megszüntetéséről , 13. §. ál lamadóssági címleteknek az 
úgynevezet t tanácsköztársaság alat t ki nem fizetett szelvényei iránt 
intézkedik ; 15. §. az italmérési jövedékről szóló 1921 : IV. t.-c. 6. §-át 
hatályon kívül helyezi ; 16. §. az ecetsav után az államkincstár 
részesedést nye r ; 17. §. az állami házadó haszonér tékének 20% 
kincstári részesedésül szolgál ; 18. §. az 1920: XXIII. t.-c. 90. §-át 
a földbirtok haszonbérlet i adózására vonatkozólag hatályon kívül 
helyezi; 19. §. a házadó szempont jából beszámítható bevé te lekrő l ; 
20. §. a lőporegyedárúságró l ; 21. §. a budapest i állami hidak és 
velük kapcsolatos ingatlanok ügyeinek rendezése ; 22. §. az ú. n. 
tanácsköztársaság idejében létrejöt t közszállítás és közmunkaügyek 
rendezése ; továbbá Vencsellő község új jáépí tésére állami segé ly ; 
23. §. a részvénytársaságok vagyonvál tságának módosításáról szól ; 
24. §. a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 1921. évi adó-
jának kivetéséről intézkedik. 

Az 1922 : I. t .-c.-ben a pénzügyi felhatalmazáson és a költség-
vetési hitellel kapcsolatos intézkedéseken kivül következő lényeges 
rendelkezések fordulnak e lő : az 1921: XXIII. t.-c. 17. §-ban foglalt 
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lakásadóban való részesedésre vonatkozólag kiegészítést rendel (4. §.) ; 
az ál lamtitkárok számában tesz intézkedést (5. §.) ; az ál lamadósságok 
kamatai és tör lesz tésére nézve kötvények kibocsátását engedi meg 
(6. §.) ; az ál lamadóssági kö tvények megsemmisí tésére vonatkozó 
szabályokat rendelet i utón módosí tha tóknak mondja (7. §.) ; a jöve-
delmi adó és vagyonadó megállapításánál az ér tékelés irányelveit 
rendelet tel megál lapí thatóknak ta r t j a (8. §.) ; megszüntet i az 
országos ál lat tenyésztési alapot és módosí t ja az 1895:XLVII., 
az 1904: XIV. és 1908 : XLIII. t . -cikkeket (9. §.) ; a hivatalos 
kiküldetéseknél fe lszámítható napidijakat rendelet tel mondja meg-
állapíthatóknak (10. §.) ; a Csepelszigeten nem zetközi szabad-
kikötő építkezéséről intézkedik (11. §.) ; a Margitszigeten 
elhelyezendő füvészker t máshová helyezendő 38.000 négyzetöl 
t e rü l e t en : megvál toz ta t ja tehát az 1908: XLVIII. t.-cikket 
(12. ; a vagyonvál t ság törvényekben több határ időt módosít (14. §.) 
és több intézkedést megvál toztat (15. és 16. §.) ; a szénbányászat 
emelésére nézve kivételes rendelkezéseket tesz (18. §.) ; az ital-
mérési jövedékről szóló 1921: IV. t.-c. 18. §-át módosítja. (19. §.) ; 
a népiskolai tanítók fizetésének rendezésére ad felhatalmazást (20. §.) ; 
100 népiskolai tanító kinevezését engedi meg (21. §,) ; a minő-
sítési tö rvény 1883:1. némely intézkedését módosí t ja (23. §.) ; a 
létszámon felüli tisztviselők elhelyezéséről intézkedik (24. §.) ; a vám-
határok őrzésére a vámőrség létesítését tudomásul veszi (25. §.) ; 
a cukoradó és részesedés ügyét magyarázza (26. §.) ; a szövetke-
zeti központnak pénz tá r jegye i számára biztosítási alapot engedélyez 
(27. §.) ; az itélőbirák és kir. ügyészek státusáról szóló 1820: XX. 
t.-c.-ket egészíti ki (28. §.) ; a nyomor enyhí tésére ad felhatalmazást 
a népjólét i miniszternek (29. §.) ; a földbir tok helyesebb megosztását 
szabályozó törvényt egészíti ki (30. és 31. §.) 

Nagyon jól mondja Exner Kornél a Magyar pénzügyi politika 
című cikkében az u jabb felhatalmazási tö rvényekrő l : „az pedig egye-
nesen torz jelenség, hogy mivé lett a felhatalmazási törvény a 
jogászközönség egyönte tű tiltakozása ellenére. Ha bármely közigaz-
gatási ágazatban valakinek valami ötlete támad, az mind belekerül 
ebbe a gyűjtőkocsiba. Je lentékeny és jelentéktelen módosítások 
özöne jő így be ebbe a törvénybe. Csak a pénzügyi ágazatból : 
i l letményügyek, fogyasztási adó, egyenesadó, vagyonvál tság, jog-
szabályok. Úgy hogy a pénzügyi jog érvényben levő anyagának 
összeállításához a jövőben nem az adó, illeték, vám stb. törvényeket , 
hanem majd az előzetes felhatalmazási tö rvényeket kell elővenni. 
Kívánnunk kell, hogy ezzel a rendszerre l szakítson a pénzügyminisz-
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tér ium. Jelentéktelen, casuisticus kérdéseket ne bolygasson törvény-
hozási interpretációval , arra való a judikatura. A törvényeket pedig 
nagyobb gonddal kell szerkeszteni, hogy ne szoruljanak ilyen toldoz-
ga tásokra" . 

* 
* * 

A tanácsköztársaság után alakult kormány az ál lamháztartás 
rendjének lehető helyreállí tása céljából kezdetben havonkint , később 
1919 november 1-től 1920 január végéig t e r j edő három hónapra 
részletes pénzszükségleti k imutatások alapján minisztertanácsban 
határozta meg az egyes állami intézmények szükségleteinek fede-
zésére fordí tható összegek hitelét. 

Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter már 1919 december 
folyamán megte t te a szükséges intézkedéseket arra, hogy az 1920 
feb ruá r 1-től junius végéig t e r j edő 1919/20. költségvetési évnek 
még lejárandó idejére a rendes állami köl tségvetés az 1897 : XX. 
törvénycikknek megfelelően előkészít tessék ; addig azonban pénzügyi 
felhatalmazást kért, melyet az 1920 : IV. t.-c. az ál lamháztartásnak 
1920. évi f ebruár—junius végéig való viteléről, meg is adott . 

A felhatalmazásban a köl tségvetés keretei minisztériumok 
szerint részleteztetnek. Az összes kiadások és bevételek a követke-
zők : kiadások 4.748,692.482 K, bevéte lek 1.949,742.514 K. 

A részletes és számszerű költségvetés nem készült az állam-
háztar tás valószinű egyensúlyának kimutatása céljából, és csak azért 
tér t el ezúttal a pénzügyi felhatalmazás az eddigi rendes alakjától, 
mert az utolsó rendes kölségvetés (az 1914/15. évi) keretei a kor-
mányzati és államszervezeti változások folytán az elszámolás 
számára nem nyúj to t tak módot. Az állami igazgatás régi tagolásá-
ban volt királyi udvar tar tás , az uralkodó kabinetirodája, a felség 
személye körüli, a, horvát-szlavon minisztériumok, és Horvát-Szla-
vonországok beligazgatási szükségletei most már megszűntek; mások 
pedig mint a külügyminisztérium önálló ellátása, a munkaügyi és 
népjóléti, közélelmezési, nemzetiségi kisebbségek minisztériumai, 
valamint az önálló magyar sereg tételei, mint újak, hitelt követel tek. 

Ez okból (és hogy a hiteligények, valamint az elszámolások 
számára, megfelelő kere tek álljanak rendelkezésre), a pénzügyi fel-
hatalmazás köl tségvetés-féle rendszer t tartalmaz, és a hét hónapra 
következő tételeket állapít meg : 
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Kiadások Bevételek 
k o r o n a 

Kormányzó . — 1,200.000 
nemzetgyűlés 6,161.100 9.780 
legfőbb állami számszék . . . . . . . . . 714.000 
közigazgatási bíróság . . . —. — 1,137.910 
miniszterelnökség . . . ___ — — — 6,495.480 
külügyminisztérium . . . . . . . . . . . . 108,356.900 
belügyminisztérium 184,007.480 4,404.114 
pénzügyminisztér ium ; 2.117,853.950 1.326,763.886 
kereskedelmi minisztérium ... 894,002.000 582,270.545 
földmívelési minisztérium 114,200.960 13,450.050 
vallás- és közoktatási minisztérium 197,184.932 9,086.220 
igazságügyminisztérium— .. . — __. 112,011.080 9,790,079 
honvédelmi minisztérium .. . . . . . . . 851,649.660 
munkaügyi és népjóléti minisztérium 147,885.490 2,893.100 
közélelmezés: minisztérium . . . . . . 6,295.900 1,074.737 
nemzeti k isebbségek minisztériuma 2,500.000 
k i s g a z d á k . . . . . . . . . . . . . . . — — 35.710 * — 

Együt t 4.748,692.482 1.949,742.513 

Ezek szerint 7 hónap alatt 2.758,950.000 korona hiányt jelez 
a kere tes tö rvény . 

Rendes köl tségvetés az 1920/21. évre készült. A nemzetgyűlés 
hosszadalmas tárgyalás után csak 1921 juniusban végzett vele, s 
így tu la jdonkép csak egy hónapon át volt az ország költségvetési 
törvénnyel . 

Az 1921 : XXIII. t.-c. részletei összehasonlí tva a háború előtti 
u to l só köl tségvetéssel , az 1914/15. évivel a köve tkezők : 

Rendes kiadások. 
19-11/22..évre 1914/15. évre 

k o r o n a 
Kormányzó tiszteletdíja .3,000.000 11,300.000 

kabine t i roda 803.645 201.529 
katonai iroda, és tes tőrség . . . . . . 18,733.440 — 
gazdasági iroda . . . . . . . . . . . . . . . 8,590.324 
főudvarnagyi b í róság . . . . . . . . . . . . 214.980 

Nemzetgyűlés 15,711.045 4,824.049 
Nyugdí jak 94,123.485 45,038.835 
Megszűnt kormányzat i ágak nyug-

díjai 401.386 5.8 93 
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1921/22 évre 1914/15. évre 
k o r o n a 

Állami adósságok 1.393,008 029 338,870.534 
Egyes tárcákat terhelő kölcsönök. . . 6,556.013 8,578.237 
Előlegezések a vasúti kamatbizto-

sítás alapján 740.756 5,446.186 
Legfőbb állami számvevőszék. . . . . . 1,385.400 485.917 
Közigazgatási b í róság 2,028.058 842.569 
Miniszterelnökség : 17,447.079 1,927.116 
Külügyminisztérium . . . . . . . . . . . . . 48,343.593 
Belügyminisztérium 821,126.861 119,439.591 
Pénzügyminisztérium 1.104,877472 285,037.507 
Kereskedelmi minisztérium . . . 2.137,158.780 519,433.580 
Földmívelési minisztérium 353,046.226 82,474.266 
Vallás- és közoktatási minisztérium 583,255.300 132,620.783 
Igazságügyi minisztérium . . . . . . . . . 258,103.683 60,041.985 
Honvédelmi minisztérium 1.249,326.819 78,823.603 
Népjóléti és munkaügyi minisztérium 302,888.543 — 
Közélelmezési minisztérium . . . . . . 6,325.590 — 
Nemzeti kisebbségek minisztériuma 7,325.809 — 
Kisgazdaügyi minisztér ium.. . . . . . . . 55.600 — 
Közös kiadásokból — 125,127.974 
Horvát-Szlavonország — 32,500.000 
Felség személye körüli miniszter . . . — 223.766 
Horvát-szlavon minisztérium . . . — 125.800 

Összesen 8.434,588.516 1.878,270.912 

Rendkívüli kiadások. 

a) Átmenet i kiadások. 
1921/22. évre 1914/15. évre 

k o r o n a 
Kormányzói h iva t a l . . . . . . . . . — — 6,678.100 — 
Nyugdíjak 218,701.000 428.929 
Állami adósságok 2.071,237.633 — 
Legfőbb állami számvevőszék — 50.000 20.000 
Közigazgatási bíróság . . . — — — 2.000 3.000 
Miniszterelnökség . . . 17,450.000 978.380 
Külügyminisztérium ... — — — 537,712.955 — 
Belügyminisztérium 16,285.813 4,002.600 
Pénzügyminisztérium 3.808,712.400 11,394.669 
Kereskedelmi minisztérium 532,269.200 24,833.800 
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1921 22. évre 1914 15. évre 
k o r o n a 

Földmívelési minisztérium 129,513.698 10,779.813 
Va l l á s - é s közoktatási minisztérium 64,818.076 8,796.773 
Igazságügyi minisztérium . . . . . . 27,631.798 1,878.850 
Honvédelmi minisztérium 3.318,052.426 11,635 000 
Népjóléti és munkaügyi minisztérium 21,033.000 
Közélelmezési minisztérium . . . . . . 2,000.000 
Közös kiadások . . . . . . _T_ . . . . . . — 75,646.258 
A felség személye körüli miniszter — , 30.000 

Összesen 10.773,048.093 150,430.492 

b) Beruházások. 
1921/22. évre 1914/15. évre. 

k o r o n a 
Külügymin i sz té r ium. . . . . . . . . . . . . . . 1,000.000 
Belügyminisztérium 1,500.000 1,208.000 
Pénzügyminisztér ium 31,390.000 21,349.111 
Kereskedelmi minisztérium . . . ... 853,100.000 178,232.000 
Földmívelési minisztérium 87,374.000 13,943.715 
Vallás- és közoktatási minisztérium 4,980.000 10,971.000 
Igazságügyi minisztérium . . . - 19,850.000 3,591.000 
Népjóléti és munkaügyi minisztérium 2,218.000 — 
Nemzeti kisebbségek minisztériuma 1,700.000 — 
Legfőbb állami számvevőszék . . . . . . — 100.000 
Honvédelmi minisztérium . . . . . . . . . — 6,000.000 

Összesen 1.003,112.000 235,385.421 

Együtt rendkívüli és rendes kiadások 20.210,748.615 2,264.096,830 

Rendes bevételek. 
1921/22. évre 1914 15. évre 

k o r o n a 
Kormányzói hivatal 202.000 
Nemzetgyűlés 31.864 15.880 
Állami adósságok 446.497 2,756.715 
Egyes tárcákat te rhe lő adósságok . . . 197.666 199.666 
Külügyminisz té r ium. . . . . . . . . . . . . . . 8,000.000 
Belügyminisztérium 10,765.858 23,139.496 
Pénzügyminisztérium 4.826,950.062 1.226,952.259 
Kereskedelmi minisztérium . . . 3.545.264.000 626,143.580 
Földmívelési minisztérium 203,640.861 58,943.210 
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1921/22. évre 1914/15 é v r e 
k o r o n a 

Vallás- és közoktatási minisztérium 47,834.855 10,139.982 
Igszságügyi minisztérium .. . . . . . . . 22,854.612 3,725.418 
Honvedelmi minisztérium 126,317.144 759.407 
Népjóléti és munkaügyi minisztérium 16,589.964 — 
Közélelmezési minisztérium . . . . . . 10.000 — 
Nyugdíjak _. _„ . . . . . . — 500.000 

Összesen 8.809,104.943 1.953.605.613 

Rendkívüli bevételek. 
1921/22. évre 1914,15 évre 

k o r o n a 
Pénzügyminisztérium .. . . . 1.684,574.100 10,544.670 
Kereskedelmi minisztérium . . . 19.200 1,093.960 
Földmívelési min isz té r ium. . . 24,336.461 2,909 970 
Vallás- és közoktatási minisztérium 108.000 356.400 
Igazságügyminisztérium . . . . . . . . . 2,404.000 1.000 
Népjóléti és munkaügyi minisztérium 9.100 — 
Közös költségek fedezésére kibocsá-

tandó kötvényekből — 66,360.840 
Nyugdíjak — 31.959 
Belügyminisztérium . . . . . . . . . . . . — 66.645 
A beruházások céljából kibocsátandó 

kölcsönkötvényekből — 229.195 
Összesen 1.711,450.861 310,552.270 

Együtt és rendkívüli és rendes bevételek 10.520,555.804 2.264,157.883 

Ezek szerint az 1920/21. év hiánya 9.690,192.771 korona 
vagyis majdnem négyszer annyi, mint amennyi az utolsó háború-
előtti költségvetés, tehát Csonka-Magyarországgal szemben az 
egész ország összes állami bevételei (2264 millió K) voltak. 

Az összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy az 1914/15. 
évi köl tségvetés egész Magyarországot karolta fel, tehát az 1920/21 
évivel összehasonlítva a Csonka-Magyarország pénzerejéhez képest 
csak kétharmad vagy legfölebb (Budapest vagyoni erejé t számítva) 
felerészben vehető számba. 

Az összehasonlítás részleteiből kiemeljük, hogy a kormányzó 
tiszteletdíja és a kormányzósági hivatalok 31.3 millió K-val szem-
ben az 1914/15. köl tségvetésben a királyi udvar tar tás és a kabinetiroda 
11,501 529 K-át muta tnak ; a nemzetgyűlés 15,711.015 K köl tségei-
ili 7 
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vei szemben az országgyűlés 1914/15-re 4,824.049 K-át igényel ; a 
miniszterelnökség rendes és rendkívüli kiadásaiként 34,897.079 K-val 
szemben 1914/15-ben csak 2,905.496 K szerepel, meg kell azonban 
jegyezni, hogy a miniszterelnökségnél a menekül tek és hontalanok 
számára 6 millió, a ko ronaő r ség számára 1*9 millió és a menekült 
ügyi hivatal számára 16 millió K, összesen 23.9 millió K fordul elő 
ami azelőtt kiadási té tel t nem képezet t . Nagy összegeket kell kül-
ügyekre fordítani , összesen 587 millió ko roná t ; az összes közös-
ügyi költségek, melyek közt a hadügyi képezte a nagyobbik részt 
1914/15-ben, 220 millió K-val i rányoztat tak elő ; itt is felemlítendő, 
hogy 300 millió K-nát vesz igénybe a felpénz, melyet a külügy-
minisztérium a külföldön alkalmazottak fizetésének kiegészí tésére 
kénytelen fordítani . 

Felet te érdekes a bevéte lek részletezése, melyből az a 
törekvés tűnik ki, hogy a megromlot t pénzér ték folytán is túlság-
ban fokozódó kiadásokat az adó, illeték, jövedék és más természetű 
bevéte lek kulcsának fokozása és ú j bevételi források termelése 
által kellett párhuzamosan fedezni. 

Bevételek részletezése. 

Egyenesadók : 

földadó — ___ 
házadó . . . _;„ . . . . . . _„ . . . 
keresetadó ___ . . . ___ . . . .... . . . 
nyilvános számad. k. váll. . . . . . . 
bányaadó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tőkekamat és j á r a d é k a d ó . . . . . . . . . 
vasúti szállítási adó . . . . . . . . . . . . 
nyereményadó . . . . . . . . . . . . . . . 
fegyver- és vadászati adó__. . . . . . . 
hadmentességi díj . . . . . . . . . . . . . . . 
általános jövedelmi pótadó . . . . . . 
országos betegápolás i pótadó 
jövedelemadó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
vagyonadó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nyereségtöbble tadó . . . .... . . . 
fényűzési forgalmiadó .. . . . . . . . . . . 
vasúti hadiadó . . . . . . .... . . . 

1921/22. évre 1914/15. évre 
k o r o n a 

275,000.000 71.750.000 
56,000.000 51,000.000 

172,500.000 59,200.000 
25,000.090 18,800.000 

200.000 900.000 
5,514.000 23,716.000 

16,000.000 47,300.000 
5.000 40.000 

300.000 1,500.000 
300.000 4,800.000 

147,000.000 44,568,000 
100,000 000 
200,000.000 
100,000.000 
35,000.000 

150,000.000 
120,000.000 

összes . 1.403,987.000 326,077.000 
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Fogyasztási adók : 1921 22. évre 1914/15. évre Fogyasztási adók : 
k o r o n a 

szeszadó . . . . . _ _ . . . - - . . . ... 10,800.000 146,770.000 
szeszadópótlék . . . . _ . . . . . . . . _ 8,400.000 17,450.000 
szeszeladási á r részesedés . . . „_ _ . . 178,800.000 
ellenőrzés _ . . . . . . „ _ . . . 144.000 444.000 
saj tol t élesztő utáni adó . . . . . . _ 1,200.000 226.000 
söradó . . . ___ . _ ___ __ . . . ___ . . . 48,000.000 14,000.000 
cukoradô . . . _ . . . - . . . . . . . . . _ _. 60,000.000 69,200.000 
cukoreladási á r részesedés . . . . . . . .. 60,000.000 
ásványolajadó .. . . . . . . . . . . . . _ 4,000.000 18,000.000 
ásványolajadó r é szesedés . . . . . . . . . 75,500.000 
bortermelési adó . . . . . . . . . . . . 15,000.000 
boritaladó . . . . . . ___ .. . . . . . . . . . 12,000.000 24,000.000 
husfogyasztási adó . . . ___ . . . . . . . 4,400.000 8,900.000 
italmérési illeték . . . . . . . . . . . . . 7,500.000 5,050.000 

összes . . . 784,296.500 329,105.000 
ha tárvámjövedék .. . . . . . . . . . . . ._ 650,316.000 1,719.000 
dohányjövedék .. . . . . . . . . . . _ . . 1.087,501.000 203.297.000 

' posta- és távi ró jövedék . . . . . . . . . 536,520.000 111,280.000 
államvasutak . . . . . . . . . ___ . . . _ . . 2.500,000.000 496,000.000 

Az adókulcsok, illetőleg az adóalapok emelése folytán szapo-
rodik a földadó, a f e g y v e r - é s vadászati adó, a betegápolási pótadó, a 
sajtolt élesztő utáni adó, a söradó, a dohányjövedék, a posta- és 
távi rdajövedék, az ál lamvasutak bevételei, az illetékek és díjak stb. 

Egészen ú j bevételi forrásokul je lentkeznek (részben legalább 
1914/15. évhez k i f e s t ) : a jövedelmi adó, a vagyonadó, a nyereség-
többlet, a fényűzési forgalmi adó, a vasúti hadiadó, a szesz, cukor 
és ásványolaj árában való részesedés és a bortermelési adó. Ezek 
az ú j bevételi for rások egymagukban 1033'5 millió K ú j bevétellel 
i rányoztatnak elő. 

Ebben a köl tségvetésben még nem jelentkeznek az általános 
forgalmi, az őrlési, cukorrépa és állatforgalmi adók, valamint a 
vagyonváltság és a hadiváltság. 

* 
* * 

Az ál lamháztartás rendezésének főfeladata az állam jövedelmei-
nek, bevételeinek fokozására irányul. 

E részben mindenekelőtt Korányi pénzügyminiszter a fennálló 
adók kulcsainak fölemelésére törekedet t , s azonkíyül a régóta készülő 
i l leték-reformot is magasabb tételekkel vitte keresztül. 

7* 
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Az egyenesadók több egyenes adóra és a közadók kezelésére vo-
natkozó törvényes rendelkezések módosí tásáról és kiegészítéséről 
szóló 1920: XXIII t.-c. által sorban emeltetnek. Az emelés bekövet-
kezett a földadónál , a házosztályadónál , az I., II. és III. osztályú 
keresetadónál , a jövedelmi- és vagyonadónál , a betegápolási pót-
adónál, fennta r ta t tak továbbra is a nyereség (hadi)adó, a szállítási 
hadiadó. 

Az emelések és vál tozások a köve tkezők : 
A földadót 10-szeresen emeli az 1920: XXIII. t.-c. midőn elren-

deli a 89. §-ban, hogy 1920-tól kezdve „az egyesí tet t földadót és föld-
tehermentes í tés i já ru lékot a kataszteri tiszta jövedelem tízszeres 
összege után kell az 1909: V. t.-c. 30. í,-ban megállapított 2070 ° s 

adókulcs szerint kivetni." 
A kázosztályadó 5—10-szeres mér tékben emeltetik. Ugyanis 

az első, második, harmadik fokozatú helyeken kivetendő a 
lakrészekkel e g y e s h á z a k r a 

1 1-50 K helyett 15 K 2 K h. 20 K 3 K h. 30 K 
2 4 M » 25 » 6 » n 30 » 8 n n 50 » 
3 8 » » 50 tt 10 >t » 65 » 12 n n 80 » 

4— -5 16 » » 100 » 20 n » 130 n 24 n M 160 » 

6 - -7 30 n »» 200 » 36 n M 240 n 42 n n 280 » 

8 - 9 45 » - » 300 » 54 » M 360 n 63 n n 420 n 
1 0 - -11 60 » V 400 » 74 » n 500 n 88 n it 590 n 
1 2 - -13 75 » » 500 » 96 n w 64U » 96 n » 790 n 
14— 15 90 » » 600 n 120 n n 800 w 150 w n 1000 » 

16 lakrésznél 
több, minden 
lakrész után 8 „ „ 50 „ 10 „ „ 6 5 „ 12 „ „ 8 0 

nyilt lakrész után az első osztályban még 2 K helyett 40 K, a 
második fokozatban 4 K helyett 80 K és harmadik fokozatban 6 K 
helyett 120 K adó fizetendő. 

Az I. és II. osztályú kereseti adó tételeit emeli a 74—76. §. 
és pedig a segéd nélkül dolgozó kézműveseknél az I. osztályú 

kereseti adó családfőre 
10—24 K helyett 100—240 K 
8—20 „ „ 80—200 „ 
8—16 „ „ 80—160 „ 
6—12 „ „ 60—120 „ 

kis- és nagyközségekben segédekkel dolgozó kézművesek 
10—24 K helyett 100—240 koronát és minden segéd után 

4—8 K helyett 40—80 koronát 
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a házalók, ha gyalog folytat ják Budapesten kívül üzletüket , 
6 K helyett 150 K 

ha Budapesten, vagy máshol segéddel, lóval vagy más igavonó-
állattal folytat ják, 12 K helyett 400 K és minden segéd, ló vagy 
igavonóállat után 4 illetőleg 6 K helyett 250 K-át f izetnek. 

A II. osztályú kereset i adó, ha az adóalap 
10—40 K* az eddigi 2 K helyett 6 
40 — 100 » » 4 „ 12 

100—200 11 », 6 a a 20 
200—400 11 11 8 a a 40 
400—600 11 11 8 „ „ 60 
600—800 n n 8 „ „ 80 
800—1000 11 11 8 » „ 100 

1000—1500 n n 8 » 150 
1 5 0 0 - 2 0 0 0 11 11 8 „ „ 200 
2000—3000 

" " 
8 „ „ 250 

3000—4000 11 » 8 „ „ 300 
4000—5000 11 », 8 „ „ 350 
5000—6000 19 11 8 „ 400 
6000—7000 11 T> 8 „ „ 450 
7000—8000 11 », 8 a », 500 
8000—10.000 11 », 8 „ „ 550 

10.000—12.000 1» », 8 „ 600 
12.000—15.000 »» 11 8 „ 700 
15.000—20.000 11 TI 8 * 800 
20.000—30.000 t> 7, 8 „ „ 900 
30.000—50.000 )> 11 8 „ „ 1000 
50.000—100.000 11 11 8 » 1500 
ha 100.000 K-t meghaladja 8 „ 2000 

a IV. osztályú kereseti adó és járulékai a közszolgálatban lévők-
nél az adóalap kiszámításánál számításba nem vehetők. 

A III. osztályú kereseti adónál a törvényhozás egyszerűen járt 
el és kimondja (77. §.), hogy az 1919. évre előirt adót 5-szörös, 

""illetőleg haszonbérletnél 3-szoros összegben kell ujabb kivetés nél-
kül az 1920., 1921. és 1922. évekre előirni, ha az adótárgy (üzlet, 

• haszonhaj tó foglalkozás) 1919. végén meg nem szűnt. 
Kivételt képez és csak egyszeres adó alá esik az üzlet, ha 

adója a tiszta kereset tényleges 10%-ában volt megállapítva. 
Uj kivetéseknél 10% és alkalmi foglalkozásoknál 20% az 

adókulcs. 
A tantiémek az eddigi 10° 0 helyett 20% adó alá esnek. 
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Meg kell jegyezni, hogy az 1918: IX. t.-c. a földadó, házosz-
tályadó, a III. osztályú kerese tadó, a bányaadó, a nyilvános szám-
adásra kötelezett vállalatok kereseti adója, végül a töke- és járadék-
adó után 60°/0-os hadipótlék fizetését rendel te el. 

Miután az 1920: XXIII. t.-c. a földadót , a házosztályadót és a 
III. osztályú adót lényegesen felemelte, a 60f l/0-os hadipótlékot csak 
a bányaadónál , a nyilvános számadásra kötelezet t vállalatok adó-
jánál és a tőke- és já radékadónál t a r t j a fenn. 

A nemzetgyűlés és a pénzügyminiszter az egyenes adók eme-
lésének szükségét igen helyesen — legalább a hozadéki adókat ille-
tőleg — a pénz ér tékének romlásában találta. Akkor még abban a 
hitben r ingatták magukat miniszter és nemzetgyűlés, hogy a korona 
ér téke legközelebb nagyobbodik és ezért a 113. §-'oan rendelése szerint 
„a minisztérium egy olyan országos ha tóságot alakít, amelynek fel-
adata a pénzér ték változását a különféle gazdasági viszonyokban 
állandóan figyelemmel kisérni, s ha a pénzér téknek érezhetőbb és 
t a r tósabb emelkedését állapítja meg, a minisztériumnak javaslatot 
tenni arra nézve, hogy az egyenesadó icnak felemelt kulcsai és adó-
tételei a következő adóévre a pénzér ték emelkedésével arányban 
leszállít tassanak. " 

A törvényt 1920 szeptemberben szentesí tet ték, akkor 100 korona 
Zürichben 105 centimes volt, ez fölment 1921 májusban 285 centi-
mesre, hogy 1921 szeptemberében 45 és ma 1922 márciusában 64 
centimes-on álljon. Mikor várha t ja ezek szerint az adózó az adó kul-
< sainak és adóté te leknek leszáll í tását! . . . 

Az 1920: XXIII. t.-c. módosí t ja a jövedelemadóról szóló 1909:X. 
t.-cikket i s ; különösen a létminimumot 800 K helyett 10.000 koro-
nában állapítja meg ; — a köztisztviselők szolgálati i l letményét tel-
jesen, a magánszolgálatban levőkét 30.000 K erejéig az illetők jöve-
delmébe a jövedelmi adó kivetésénél számbaveendőnek nem tekinti ; — 
a jövedelmi adó összegére uj kulcsot állapít meg, mely a 20.000 
koronánál nagyobb jövedelmeknél fokozatosan emelkedik. (Már az 
1918: IX. t.-c. emelte, de csekélyebb mér tékben körülbelül a 80.000 
K-nál nagyobb jövedelmek adókulcsát). Tájékozásul szolgáljon, 
hogy az adó körülbelül megfelel 

jövedelem az 190 '. az 1S20. törvény szerint 
30.000 K után 3"7 °/o 5"5 %>-nak 
40.000 „ „ 4-3 „ 7'8 
80.000 „ „ 4 6 „ 10-7 

100.000 „ „ 4-8 „ 11-7 
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jővedelém az 1909. az 1990. törvény szerint 
200.000 K után 7'0 <>/o 15*0 <>/ -nak 
300.000 „ „ 8 0 „ 16-66 „ 
400.000 „ „ 8-5 „ 19-00 „ 
600.000 „ „ 9-0 „ 22-5 

1,000.000 „ „ 9-4 „ 25 
1,500.000 „ „ 9-46 „ 29-33 „ 

A legnagyobb tétel az 1909 törvény szerint 120.000 K minden 
magasabb jövedelem 5%-kal , az 1918 : IX. t.-c. szerint 6%,-kal, — 
az 1920. tö rvény szerint 2,000.000, mely után minden nagyobb jöve-
delem 30 ló-kot fizet adó fe jében. Ezen kivül a „sociális" érzék 
15°|0-kai nagyobbí t ja annak az adóját , akinek háztar tásához család-
tag nem tartozik és 10°|0-kal, akinek ház ta r tásához csak ^egy tag 
tartozik. A számos adminisztratív módosítások közt leglényegesebb, 
hogy az adókivetés elsőfokon nem adóbizottság, hanem a pénz-
ügyi igazgatóság, illetőleg az adólölügyelőség dolga. 

Az 1916: XXXII. t.-cikkel meghonosí tot t vagyonadó az 1920: 
XXIII. t.-c.-ben következő lényeges módosí tás t szenved : 

A vagyonadó alá estek az 1906. törvény szerint azok a szemé-
lyek, akiknek nincsen 50,000 koronát meghaladó ér tékű adóköteles 
tiszta vagyonuk ; most ez a határ '20,000 koronára szállíttatik le s 
ekkép az adózók száma lényegesen nagyobb. 

Az adókulcs, mely 1916-ban az adóalap 0'5°|0-ában volt maxi-
málva, most l'5°í0-ot ér el. Az adóteher súlyát körülbelül a követ-
kező összehasonlítás mutat ja . Az adótétel megfelel a tiszta vagyonnak 

vagyon 1916. 1920. évben 
20.000 korona 0 0'03°o 

50.000 n 0-12 0-06 „ 
100.000 J> 0-22 o - i o „ 
200.000 » 0-29 0-14,, 
300.000 V 0-3 0-16,, 
800.000 » 0-4 0-3 „ 

1,000.000 » 0-41 0-41 „ 
2,400.000 V 0-5 0 6 „ 
5,000.000 » 0-5 0-8 „ 

10,000.000 n 0-5 1.04 „ 
20,000.000 n 0-5 1-31 „ 
30,000.000 » 0-5 1-40 „ 
40,500.000 JJ 0-5 1.5 „ 

Az egyes adók emelése s a velük kapcsolatos állami, törvény-
hatósági és községi pótadók egyes, egyének tiszta jövedelmét oly 



396 Matlekovits Sándor. 

súlyosan érik, hogy eset leg az adóalanyok létezését is veszélyezte-
tik. Ennek a helyzetnek ad kifejezést a törvény 112. §-a midőn 
mondja, „ha az adózó t e rhé re egy és ugyanarra az évre jogerősen 
kivetett összes állami egyenesadónak — a fegyver s hadmentességi 
díj kivételével — valamint a megfelelő helyhatósági pótadóknak 
együt tes összege a félnek ugyanabban az évben valósággal elért 
összes jövedelmének 75%-á t meghaladja , abban az esetben igényel-
heti a fél az állami, tö rvényhatósági és községi adóknak olyan mér-
tékben való aránylagos tör lését , hogy ezeknek az adóknak együt tes 
összege a valóságos jövedelem 75°/0-ánál ne legyen több." 

Jel lemző a tö rvényhozó fe l fogására , hogy lehetőnek ta r t ja az 
adózó alany tiszta jövedelmének 75%-ig való megadóztatását . Az, 
hogy kivételes bevételek — pl. hadinyereség — 75°/o erejé ig adó-
ban, vagy máskép az állam javára lefoglal tassanak, kivételes intéz-
kedésként más államokban is előfordul, de hogy a rendes jövedelem, 
ha még oly nagy is, rendszeres úton 75% _ ig adóval megterhe lhe tő 
legyen, nem egészséges állapot. 

Ezért mondot ta Hegedűs miniszter 1921 június 22-én tar tot t 
pénzügyi expozéjában „sem a jövedelmi, sem a vagyonadót tovább 
eről tetni nem lehet, sőt egyes adónemeknél az adókat egyenesen 
csökkenteni kell" ; bizonyos tekintetben túlfeszítet tük az adókat és 
ezt tovább elbírni nem lehet. 

Az 1920: XXIII. t.-c. 68—73. §-ai a hadinyereségadót a nyilvá-
nos számadásra kötelezet t vállalatokkal szemben az 1920., 1921. és 
1922. években elért nyereségtöbble tük után (a hadinyereségadó így 
a háború megszűntével t i tokban átalakul nyereségtöbblet i adóvá) is 
érvényben tar t ja . 

Az 1920: IV. t.-c. 16. §. szerint az 1898: XXI. t./c. 2. §. beteg-
ápolási pótadója 3°/0-ról, illetőleg 1916. óta 6°/0-ról felemeltet ik az 
1920. évre20°/ 0 - ra . 

Az 1917: VI. t.-c. zerint a vasúti szállítási díjakon felül a köz-
lekedési vállalatok 30°/0-ot hadiadó címén kötelesek szedni és az 
államnak fizetni, egyúttal a szállítási okiratok bélyegilletéke felemel-
tetet t , még pedig 1917 feb ruá r 1-től kezdve 1920 február l-ig, amely 
időben a törvény hatályát veszte t te volna. A kormány 1920 január 
16-án a hadi adónak további szedését rendel te el. Az 1920: IV. t.-c. 
14. §. ezt az intézkedést jóváhagyja és a megszűnt törvénynek 
érvényben tar tását rendeli el további intézkedésig. 

* 
* * 

A fogyasztási adóknál részint az adókulcs emelése, részint az 
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államnak az eladási árban való részel te tése út ján igyekeztek nagyobb 
bevéte lekre szert tenni. A módosí tások melyeket az 1920: IV. t.-c> 
ben foglalt pénzügyi fe lhatalmazás (indemnity) tö rvénye tar talmaz, 
a következők : 

A pénzügyminiszternek már az 1917 XV. : t.-c. 6. §-ban 
megadot t joga a szesz eladási árának meghatározására és a kincs-
tárnak a szesz eladási árában való részesedésére. Ezt az intézkedést 
az 1920: IV. t.-c. 17. §. mindaddig hatályban tar t ja , míg a pénzügy-
miniszter hatályon kívül helyezi. 

18 §. módosít ja az 1899: XX. t.-c. 36. §-ának a szeszadóra 
vonatkozó tételeit, amennyiben a különböző főzőkészülékeknél 
a tö l tőképességnek hatszoros, nyolcszoros, illetőleg tízszeres és húsz-
szoros mennyiségét (az addigi 3, 4 és 5-szöröse helyett) állapítja*meg. 

Az alkohol nyeredék bor, borszesz és szőlő feldolgozásánál 
6 fokkal, a szőlőtörkölynél 2 I/8 fokkal állapíttatik meg. 

A községi szeszfőzők feltételeit a pénzügyminiszter rendelet tel 
állapítja meg. 

A 19. §. a sajtolt élesztő termelése után járó adót 5 fillér helyett 
1 koronában állapítja meg. (1908 : XXVIII. t.-c.). 

A 16. §. felhatalmazza a pénzügyminisztert , hogy a nem erjesz-
téssel előállított ecetsav (ecet) után, az államkincstár számára rende 
lettel részesedést biztosítson. 

A 21. §. a söradó tételét 110 fillérről 6 koronára emeli a sörlé 
hektol i ter je és a cukor fokmérő minden foka után. 

A 20. §. a cukorral és a cukoradóval foglalkozik, megszüntet i 
az 1917: XVI. t.-cikket a cukoradó emeléséről és helyette elrendeli, 
hogy a fogyasztási adó a répacukor 100 kg.-ja után 200, másféle 
cukor után 25 K (az 1899 : XVIII. t.-c. szerint 38, illetőleg 6 K, az 
1917. évi XVI. szerint pedig 54, illetőleg 10 K helyett), 

jóváhagyja, hogy a kormány 1919 október 1-től kezdve a 
cukorközpontot állami kezelésbe v e t t e ; hogy továbbá az 1919. 
évben gyártási célokra termelt cukorrépát és az 1919/20. ter -
melési időszakban termelt cukrot és mel léktermékeket az állam-
kincstár tu la jdonába vette. Elrendeli, hogy az 1919/20. termelési 
időszakban forgalomba hozott cukor vételára az államkincstárt 
illeti és a cukorgyárak csak bérösszegben részesí tendők, 

jóváhagyja, hogy a kormány az 1920. évi cukorrépaterme-
lést és az 1920/21. termelési időszak alatt a cukortermelést sza-
baddá tette, azzal, hogy a cukor árát a pénzügyminiszter állapíthatja 
meg és hogy a cukor árából az államkincstár részére a tör-
vényhozás jóváhagyása mellett részesedést biztosítson, 
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a 24. §. jóváhagyja , hogy a kormány a mesterséges édesítő-
szerek forgalmát az 1912 : XXII. t.-c.-tol el térő módon szabályozta, 

egyúttal felemeli az illetéket k i logrammonként minden édesítő 
egység után (60 fillérről) 12 koronára . 

Az 1920 : IV. t.-c. 22. §. felhatalmazza a minisztert, hogy az 
ásványolajtermékek után az ál lamkincstár részére a törvényhozás-
nak való utólagos beje lentés mellett részesedést biztosítson. 

Az 1920: IV. t.-c. 23. §. felhatalmazza a pénzügyminisztert , hogy 
a só, konyhasó, kristálysó, marhasó és iparsó árát a beszerzési 
köl tségekben beálló vál tozásokhoz képest időközönként rendeleti 
úton szabályozhassa. 

Az italmérési jövedéke t az 1888 : XXXV. t.-c. honosí tot ta meg 
akkor, midőn Tisza Kálmán vezet te a pénzügyminisztér iumot és 
Weker le te rvezete szerint rendezte az állam pénzügyeit . A törvény 
ismételten módosul t az 1890 : XXXVI., az 1892: XV. és az 1899. évi 
XXV. t.-cikkek által. 

Korányi miniszter 1920 június 1-én te r jesz te t t elő javaslatot , 
melyet a nemzetgyűlés el is fogadot t az érvényben levő szabályok 
módosí tására. 

Az ú j tö rvény (1921: IV. t.-c. az állami italmérési jövedékről) 
lényegében három irányban módosí tot ta a jövedék rendszerét . 
Mindenekelőtt emelte az engedélyek díjait, még pedig mintegy 
3V2-szeresre ; és ezzel a jövedék pénzügyi e redményét fokozta. 
Kiter jesztet te továbbá a jövedéket , illetőleg az állam kizárólagos 
rendelkezési jogát a bornak, bormustnak, gyümölcsbornak és sörnek 
nagyban való e ladására is és ezen italnemek nagyban eladását, 
ezzel az összes italok eladásának közvetí tését pénzügyi hatósági 
engedélyhez köti. 

* 
* * 

Uj adót honosí tot t meg Korányi pénzügyminiszter a fényűzési 
forgalmi adóban, melyet az 1920: XVI. t.-c. elrendelt , 

34 csoportban felsorolt tárgyak „fényűzési tá rgyak"-nak minő-
sít tetnek, ' 

e tá rgyaknak forgalma, vagyis belföldön, ellenszolgáltatás mel-
lett teljesített , az á t ruházó kereseti tevékenységéhez tar tozó és a 
kiskereskedelem keretén belül tö r ténő á t ruházása : — az a tény, 
mely a megadózás alkalmazására szolgál, 

az adó kulcsa az á t ruházásér t kialkudott el lenérték (vételár) 
10 százaléka. 

Az 1922 : V. t.-c. 8. §. felhatalmazza a pénzügyminisztert , hogy 
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a kereskedelmi miniszterrel egyetér tő leg a felsorolt fényűzési tárgyak 
közül egyesekre nézve a fényűzési forgalmi adó kulcsát legfölebb 
20 °/<rra fe lemelhesse. 

Gyökeres és á tgondol t módosí tásban részesült az i l letékügy 
két törvény, az 1920 : XXIV. és XXXIV. t.-c. által. 

Pénzügyi törvényeink egyik legkuszáltabb csoport ja az, mely 
a bélyeg- és illetékszabályok által volt rendezve. Már Wekerle 
kezdeményezte e téren a r endezés t ; az 1918: XI. t.-c. a vagyon-
átruházási részt tartalmazza. Korányi pénzügyminiszter helyeselte 
ugyan azokat az elveket, melyek ennek a bevételi for rásnak a mo-
dern adóztatási elvek szerint való átalakítását célozzák, de miután a 
gyökeres rendezés még nem volt elkészítve, nagyobb jövedelemre 
pedig szükség volt, ismét csak részleges újí tásokkal lép fel. « 

Az 1920: XXIV. t.-c. által, mely némely illetékek, továbbá az 
ér tékpapír forgalmi adó (tőzsdeadó) és já tékkár tyabélyeg felemelé-
séről szól, négy irányban intézkedik, szabályozza az okirati illeté-
keket, a bírósági és közigazgatási el járásnál előforduló illetékeket, 
az ér tékforgalmi adót és a já tékkár tyabélyeget . 

Az okirati illetékeknél az 1916. évi XXVII. t.-c.-kel már módo-
sítva felemelt i l letékeket ismét emeli. Az I. fokozatba főként a 
váltók és hasonló iratok illetéke (bélyege) tartozik, adókulcsuk 
az érték után az eddigi körülbelül 0"1330/o-ról 0 ' 3 / 0 - r a emel te t ik ; 
— a Il-ik fokozatba tartozik az okiratok zöme ; itt az adókulcs 
körülbelül C'5°/0ról 1 °/„ ra emel te t ik ; - a III. fokozatban, az ingó 
adásvételekre, árúszállí tásra és e lőmutatóra szóló részvényekre az 
adókulcs 2%, az eddiginek 5-szöröse. Azoknál az okiratoknál, melyek 
mint a bizonyítványok,, hitelesítések, másolatok stb. nem ér ték 
szerint helyezhetők fokozati illeték alá, az eddigi 1—2 korona íven-
kénti bélyeg 5-szöröse állapíttatik meg. — Az ingó adásvételi szer-
ződésekről szóló okiratok bélyege l°/0 helyett 2%-ra változik. — 
A kereskedelmi könyvek bélyege kétszeres magosságban állapíttatik 
meg. — A marhalevelek bélyege darabonkint kecske 2 K, ser tés 5 K, 
két évnél fiatalabb szarvasmarha után 8 K és idősebb után 10 K-
— A meghatalmazások utáni bélyeg 1*5 helyett 5 K. — A postai 
szállítólevelek bélyege 10 fillér helyett 50 f. — Az örökbefogadási 
s ze rződés eddigi 1 K illetéke helyett , idegen állampolgár az első 
évtől 250 K, magyar nagykorú állampolgár 100 K, kiskorú vagy az 
örökbefogadó unokaöccse 50 K fizet. — A számlák az eddigi 2 filléres 
bélyeg helyett a számla összegével fokozatos 2, 10, 20, 50 f. 1, 2, 
3, 5 és 10 K bélyeggel látandók el. — A sors jegynyeremények 
2 0 % helyett 25 és fokozatosan 30, 35 és 40 /0 adó alá esnek. 
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—- Betéti, közkereset i és alkalmi társaságok lé t re jöveteléról szóló 
szerződések bélyege a II. fokozat helyett ezentúl a III. fokozat 
szerint fizettetik, tehát 4—5-szörösen nagyobb. — Részvény-
társaságok a részvénykibocsátásnál mindig a III. fokozat szerint, 
még pedig nem a névér ték , hanem a tényleg fizetett összeg szerint 
fizetik a bélyeget . — A szövetkeze tekre nézve, melyek eddig üzlet-
részeikre nézve i l le tékmentességet élveztek, ezentúl az I. fokozatú, 
tehát legmérsékel tebb illeték lenne alkalmazandó, csakhogy a Köz-
ponti hi te lszövetkezetbe tar tozó szövetkezetek ezen illeték alól 
mentesek és miután jövőre minden hi telszövetkezet kénytelen a 
központnak tagja lenni, az intézkedésnek pénzügyi je lentősége nem 
nagy. — A biztosítási díjaknál a viszontbiztosításnál az eddig 7a /«-
a jég- és állatbiztosításnál az eddigi 17-2 helyett 1, a többi biztosí-
tásoknál az eddigi 1 l j i helyett 2 /0 illeték jár. — Uj illetékül hono-
sítja meg a törvény (19. §.) azt, hogy a folyószámlán vagy takarék-
beté tként elhelyezett összegek után az illető pénzintézetek 0"01% 
illetéket ta r toznak fizetni. — Az útlevelek i l le téke: cselédek, legé-
nyek, inasok, munkások, napszámosok s általában szegényebb 
osztályuaknak 30 fillér helyett 5 K és másoknak 2 K helyett 50 
K-nában állapíttatik meg. 

A közigazgatási és törvénykezési i lletékeket következőleg 
szabályozza : 

a) A b e a d v á n y o k j e g y z ő k ö n y v e k , felzetek és mellékletek bélye-
gét az eddigi 50 fillérről 1 k o r o n á r a ; 50 — 1 koronáig 3 koronára ; 
az 1 koronánál magasabbat pedig 5-szörösére emeli. 

b) A közigazgatási bírósághoz intézett panaszok eddig, mint a 
többi közigazgatási ha tóságokhoz intézett beadványok voltak bélye-
gezendők ; ezentúl a panasz tá rgyának ér téke szerint fokozatos 
összegű bélyeg lesz fizetendő, még pedig 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 
és 250 K összegben. 

c) A törvénykezési illetékek, melyeket az új per rendtar tás 
életbe léptével az 1914 : XLIII. t.-c. szabályozott , ú jabb átalakítást 
szenvednek, melynek lényege, hogy a különböző fokozatok többszámú 
fokot nyernek, hogy így az érték összegéhez a progresszio elvének 
megfelelőleg jobban simuljon az illeték, de másrészt az illeték tételei 
2—5-szörös nagyobb összeggel jelenkeznek. 

Az 1922 :V. t.-c. 9. §. az a) alatt felsorolt i l letékeket 1 helyett 
5, 3 helyett 10 koronában és az ötszörös helyett 20-szorosában 
állapítja meg. A beadványok második és további példányaira, vala-
mint az első példány második és további íveire 2 koronát szab ki, ha 
az első ív illetéke 5 K, és 5 koronát , ha az első ív illetéke 5 koronánál 
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t ö b b ; — a beadványok felzete 1 K, ha a beadvány 5 K és 2 K, ha 
5 koronánál nagyobb illeték alá esik. A mellékleti illeték minden 
egyes melléklet után ívenként 1 vagy 2 K, aszerint, amint a bead-
vány 5 K vagy ennél nagyobb illeték alá esik. 

Az értékpapirforg almi adót (vagy tőzsdeadót) , melyet az 1900. 
évi XI. t.-c. honosí tot t meg és minden 2000 K tőzsdei kötésnél 10 
fillérben állapított meg, tehát az adókulcs 0'005% volt, erősen fel-
emeli az 1920: XXVII. t.-c. 44 §-a. amennyiben ezentúl a magyar 
államadóssági kötvényeknél 20 fillér (=0,01%), osztalékpapiroknál 
és nyereménykölcsönöknél 3 K (=0 '15%) és egyéb ér tékpapíroknál 
40 f. (0'02%). Megjegyzendő, hogy a pénzügyminiszter javaslatában 
az osztalékpapiroknál az adókulcs 2 K volt és a nemzetgyűlés 
emelte azt a miniszter ellenzésével szemben 3 koronára . 

A játékkártyaadót a törvény 47. §. az eddigi 30 és 60 filléres 
adó helyett 10 és 20 K-ra, tehát 30-szorosra emeli. 

Az illetékügy rendezése, de egyúttal a nagyobb jövedelem 
elérése szempont jából a már Weker le által kezdeményezet t alapon 
és tervezet szer int : az öröklési, a jándékozási és az ingatlan vagyon-
átruházási illetékek és az i l le tékegyenérték az 1920: XXXIV. t.-c. 
által (a. vagyonátruházási illetékekről) szabályoztatnak, miáltal az 
1918: XI. t.-c. hatályon kívül helyeztetik. 

Az öröklési illetéknél mindenekelőt t az örökölt vagyon ér tékének 
megállapítására a közönséges forgalmi ér téket rendeli alapul, az 
ingatlanoknál a kataszteri ér ték 100-s/orosát (az eddigi 50-szeres 
helyett). Emeli továbbá az illetek kulcsát, még pedig a fokozatok 
szaporításával és nagyobb illeték által. Eddig a hagyatékok 9 foko-
zatba soroztat tak, most 18-ba. Eddig a fokozatok 1, 5, 10, 100, 250 
ezer, 1, 5 és 10 millióból a lakul tak; most 2, 10, 20, 50, 100, 250, 
500 és 750 ezer továbbá 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 és 25 millió kor. 
Kisebb örökségnél könnyítés áll be pl. az örökhagyó gyermeke 
1500 koronánál 18'75 korona helyett 15 korona, ellenben már 
150.000 koronánál 3750 korona helyett 5250 korona adót fizet. 
A törvény a nagyobb vagyonokat súlyosabban kívánja terhelni, 
sőt mint a pénzügyminiszter indokolásában maga is mondja, az 
illetéktáblázatok valóságos vagyonelkobzásnak minősíthető kulcso-
kat tüntetnek fel. így a legközelebbi rokonoknál 25%, az oldal-
rokonoknál 45%, sőt idegen örökösöknél 80% ig emelkednek, de 
nem tekintve ezen alig előforduló óriási örökségek után járó illeték-
kulcsokat, az első csoportban a 8—10%, a másodikban a 23—30°/», 
a harmadikban a 30—40% is ritkán alkalmazandó legmagasabb 
kulcs leend. 
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Ingatlan vagyon visszterhes á t ruházására az 5%-os illeték-
kulcs marad. Városi ingat lanok átruházásánál az eddig rendezet len 
illetékügy akkép szabályoztatik, hogy szabályrendelet te l a pénzügy-
miniszter megengedhet i lVj0/0 e re jé ig a városi illeték kivetését . 

Az illeték egyenértéke jövőre 0'5% évenk in t ; eddig érsekségek, 
püspökségek , apátságok és káptalanok 0'5%, a többi egyházjavadal-
masok, községek, városok és egyesületek 0'4° o, részvénytársaságok 
0'2°/o illetéket fizettek. Az emelés az illeték egyenér téknél mind-
azáltal abban áll, hogy jövőre az illeték alapja a kataszteri ér ték 
100-szorosa, épületeknél a hozadék 16-szorosa. 

Az il letékügy nagy és gyökeres rendezése mellett a nemzet-
gyűlés számos kisebb je lentőségű illetéknél is az eddigieknél maga-
sabbakat rendelt el, még pedig a köve tkezőke t : Az 1920 : XII t.-c. 
a bányai l le tékekről : minden 12.544 négyzetölet (45.116 m~) ki tevő 
rendes bányamér ték és minden 32.000 négyzet öl (115.092'8 m2) 
t e rü le tű külmérték után az illeték évenkint 8 korona helyett 
64 koronában, a ket tős bánya mérték pedig 16 korona helyett 
128 koronában áilapíttatik meg ; •— a zár tkuta tmány (szabadkutatás) 
után fizetendő évi felügyeleti illeték az eddigi 8 korona helyett 64 
korona. 

Az 1920 : IV. t.-c. 13. §. felhatalmazza a kormányt, hogy a 
konzuli illetékeket és az azokkal kapcsolatos kérdéseket a törvény-
hozás további intézkedéséig rendelet i úton szabályozhassa. 

Az 1920 : IV. t.-c. 26. §. felhatalmazza a minisztert, hogy a 
fémjelzésnél magasabb illetéket szedjen és pedig aranyáruk, drótok 
és rudacsok után ki logrammonkint '1000; ezüstáruk, huzalok és 
rudacsok után 200; aranyozot t valódi drótok után 210 koronát . 

Végezetül illeték megszüntetéséről , azaz az állami bevételek 
kisebbé tételéről is meg kell emlékezni, amennyiben az 1920 : IV. t.-c. 
27. §. elrendeli, hogy a magyar kincstár által Budapest főváros 
határai közt a Dunafolyamon gyakorol t vámszedési jog 1918. évi 
december 1. napjától kezdődő hatállyal megszűnik és ezzel a nép-
köztársaság által elrendelt intézkedés továbbra is fentar ta tot t . 

A nagyobb adóterhekkel együt t az adóbevallás és szolgáltatás 
terén nagyobb visszaélésektől, az ú. n. adómorál csökkenésétől 
lehetet t tartani, ez okból célszerűnek látszott szigorúbb el járást 
rendszeresí teni . Ezt teszi az 1920. : XXXII. t.-c. az ál lamkincstár 
megkárosí tására irányuló bűntet tekről és vétségekről , mely az adócsalás 
fogalmát állapítja meg. Adócsalás eszerint az a cselekmény, melyet 
adóról, vagy egyéb köztartozásról rendelkező törvény kifejezetten 
adócsalásnak nyilvánít. 
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Az adócsalás rendszer int vétség, kivéve, ha maga a törvény 
bűnte t tnek nyi lvání t ja ; vagy ha az illető visszaeső, közhivatalnok 
vagy üzletszerűen követi el. Az adócsalás vé t sége egy évig ter jed-
hető fogházzal, bűnte t te 3 évig t e r j edhe tő bör tönnel és ezenkívül 
mindenesetre pénzbünte tésse l bünte tendő, melyet az illető tör-
vényben meg kell állapítani. 

* * * 

Mielőtt á t térnénk Hegedűs pénzügyminisz terségének tevékeny-
ségére, fel kell említeni Korányi pénzügyminiszternek abbeli szán-
dékát, mellyel az összes pénzügyi szolgálatot a pénzügyminiszter 
kezében kívánta egyesíteni. 

Ezért hozta a nemzetgyűlés az 1920 : XXVIII. t.-c.-et, az állam 
számvitelről szóló 1897 : XX. t.-c. némely rendelkezésének módosí-
tásáról . 

Ez a törvény a pénzügyminiszter befo lyásá t az egyes minisz-
tériumokkal szemben erősíti akkép : 

hogy a miniszterek a köl tségvetésben megállapított hitelt ille-
tőleg a rendelkezésükre álló pénztáraknál ezentúl nem rendelkezhet-
nek függet lenül (1897 : XXIII. t.-c. 20. §.), hanem a hitel összegét 
most már „a pénzügyminiszter a pénzügyi viszonyokhoz képest 
bocsát ja rendelkezésükre és a miniszterek csakis az ily módon ren-
delkezésükre bocsátot t vagy hitelfelosztás során nekik engedélyezet t 
hitelrészletek erejé ig uta lványozhatnak az állami pénztáraknál 
k iadásokat" ; 

hogy elodázhatlan és sürgős kiadások — ha nincs reá hitel — 
csak a pénzügyminiszter jóváhagyásával a minisztertanács határozatai 
alapján utalványozhatok ; 

hogy állami bevételeket pénzintézeteknél csak a pénzügyminisz-
ter helyezhet el ; 

hogy az állami és állami igazgatás alatt álló alapok vagyoná-
nak kezelése és afeletti rendelkezés csakis a pénzügyminiszterrel 
egyetér tőleg tör ténhet ik. 

Amikor igy az egyes minisztériumok pénzügyi intézkedési joga 
a miniszteri felelősség elvével te l jesen ellenkező módon törvénnyel 
korlátoltatik, a minisztériumok berendezésében is egy teljesen kivé-
teles helyzetet kellett teremteni , amennyiben a minisztériumokban 
működő számvevőségek a pénzügyminiszter alá rendeltetnek, — 
továbbá kimondatik az, hogy ezek a számvevőségek „úgy az előze-
tes, mint az utólagos számviteli ellenőrzés tekintetében önállóan 
működnek és működésükér t csak a pénzügyminiszternek felelősek; 
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az esetre, ha a miniszter a számvevőség figyelmeztetése ellenére 
hitelt engedélyez, a számvevőség a pénzügyminiszterhez jelentést 
tenni kö te les ; — sőt a számvevőség személyes ügyeire nézve min-
den tekintetben a pénzügyminiszter ( tehát nem a sa já t minisztérium) 
határoz !" 

Ugyanez a törvény hatályon kívül helyezi az 1881 : XXXIII. 
t.-c. (a közforgalom tárgyát képező ér tékpapí rok bírói megsemmi-
sítéséről és elévüléséről) 32., 33. és 34. §-ait az állami papírok 
elveszett és az elévülés határ idején belül be nem váltot t szel-
vényeire nézve a bírói meghagyásra való kifizetését illetőleg. 

Elrendeli továbbá, hogy a névre szóló vagy bizonyos célra 
lekötött ál lamadóssági kötvények kamata a fél nyugtá ja nélkül 
pos ta takarékpénz tá r ! befizetési lapon vagy postauta lvány alapján is 
kifizethető. 

A pénzügyi koncentráció mindazáltal nem sikerült ; az egyes 
miniszterek nem akarták túrni a számvevőségeik uralmát és Hege-
dűs pénzügyminiszter alatt az 1921 : XXXIV. (pénzügyi felhatalma-
zás) t.-c. 5. §. az 1920 : XXVIII. t.-c. 1—5. §-ait hatályon kivül 
helyezi és az egyes miniszterek számvevőségi teendőit ellátó szám-
vevőségeke t ismét visszahelyezi az illető miniszterek alá, úgy, ami-
ként azt az 1897: XX. t.-c. az állami számvitelről rendeli. 

* * 
* 

Midőn Korányi visszavonulása után Hegedűs Lóránt hosszú 
rábeszélés és terveinek helyeslése után á tvet te a pénzügyminisz-
tér ium vezetését , ál talános lelkesedéssel fogadot t p rogrammjá t 
1920 december 20-án fe j te t t e ki. Ebben a legrövidebb idő alatt 
(szerinte egy év alatt) a függő ál lamadósságok tör lesztésére a 
vagyonvál tságot , az időközben fokozódó kiadások fedezésére 
egyrészt a legnagyobb takarékosságot , másrészt a fennálló adók 
fokozását , és ú j for rások megnyitását , ú j adók é le tbelépte tésé t , 
végül, ha így az á tmenet némileg biztosítva lesz, a gyökeres adó-
re formot kívánta keresztülvinni. 

« 

Tervezeté t csak részben tudta megcsinálni, a nemzetgyűlés a 
vagyonvál tság földbirtoki részénél el lentétbe került a miniszternek 
eredet i leg ki jelentet t és akkor lelkesedéssel fogadot t nézetével, és 
azonkívül a szövetséges államok részérói sem kínálkozott az a 
méltányos felfogás, melyet pénzügyi terveinek megvalósí tásánál 
Hegedűs az ország gazdasági ál lapotában feltételezni józan gazda-
sági polit ikusoknál vélt, s így munkája közepén - egészségi álla-
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potában is beállott sa jnos romlása folytán is - elhagyta a pénzügy-
minisztériumot. 

Emelte az adókat és il letékeket néhány egyenesadónál , több 
fogyasztási adónál, és az illetékek egész vonalán, miként ez a 
következőkből kitűnik. 

Az 1921 : VI. t.-c. a bortermelési adóról szóló 1918 : I. t.-c. 
egyes rendelkezéseinek módosí tásáról , felemeli az eddig hekto-
l i terenként 14 K adótéte l t 84 K-ra, és megoszt ja azt úgy, hogy az 
államnak az eddigi 10 K helyett 72 K, a kezeléssel megbízott köz-
ségnek az eddig 2 K helyett 9 K és a bor te rmelés t nem kezelő köz-
ségeknek 2 K helyett 3 K jut. 

Az 1921 : XVIII. t.-c. a bányaművelésből és a hozzátar tozó 
iparágak üzleteiből e redő jövedelem megadóztatásáról , a bányaadó 
helyett (a jövedelem 5 százaléka) 1921 január 1-től ú j adórendszer t 
léptet életbe : 

a) a nyilvános számadásra kötelezett bányavállalatok a nyil-
vános számadásra kötelezett vállalatok adója alá e snek ; 

b) a többi bányavállalatok pedig a IV. oszt. kereset i adónak 
megfelelően kerese tük 10 százalékát-fizetik. 

Az 1921 : X. t.-c. a fegyveradóról és a vadászati adóról szóló 
1883 : XXIII. t.-c. némely rendelkezéseinek módosításáról , felemeli 
az adótételt . 

A fegyveradó egy évre a lőfegyvernek minden egyes csöve 
után 2 K-ról 50 K-ra emeltetik (2. §.). 

A vadászati adó egy évre 24 K helyett legalább 600 K, még 
pedig ha az illető jövedelmi adóköteles, és a t e rhek levonása után 
mutatkozó adóköteles és adómentes jövedelme 20.000 K-t nem 
halad meg, 600 K; ha 50.000 K-t nem halad meg, 1000 K ; ha 
100 000 K-t nem halad meg, 2000 K, és ha 100.000 K-t meghalad, 
5000 K a vadászat i adó. 

Az 1921 : II. t.-c. megszüntet i az 1921. évre szóló adókivetéstől 
kezdődőleg az 1908 : V. t.-c. azt az intézkedését, hogy a kereseti adó alá 
tartozó adózók családtagjaik után II. osztályú kereseti adót (azaz 
ha 80 koronánál kevesebb az adójuk, 2 - 2 , ha annál több, 4 - 4 K 
adót) fizetnek. 

* A fogyasztási adókban következő módosítások tör téntek : 
Az 1921: VIII. t.-c. a szesz megadóztatására vonatkozó törvé-

nyek némely rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szól. 
Szerinte a szeszadó tételei — a szeszadópótlékok egyidejű meg-
szüntetésével — felemeltetnek, és pedig a termelési adó tétele 90 
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fillérről 1 K 60 f-re, — a fogyasztási adónak kisebbik tétele 90 f-ről 
1 K 60 f-re, nagyobbik tétel pedig 1 K 80 f-re . 

A mezőgazdasági szeszfőzdékben 1920 szeptember 1 -je óta ter-
melt szesz után termelési jutalom nem engedélyeztet ik. 

A készpénzben előre befizetett szeszfogyasztási adó és a saj tol t 
é lesztő-adó után kamatleszámitolás nem jár. 

Az ellenőrzési illeték mérvét ezentúl a pénzügyminiszter ren-
deleti úton állapítja meg. 

A sajtolt élesztő termelésétől járó adó tételét a pénzügymi-
niszter rendelet i leg állapítja meg. 

Az 1921 : XLI. t.-c. a szesz megadózta tására vonatkozó tör-
rények némely rendelkezéseinek módosításáról , illetőleg kiegészí-
téséről szól : 

A szeszadó kulcsa 1921 szeptember 1-től kezdve minden 
hektoli ter után 1 K 60 f. A különbség kisebbik és nagyobbik adó-
tétel szerint megszűnik. 

A te rmelendő mennyiség évi 200.000 hl.-ben állapíttatik meg, 
és minden következő termelési időszakra mennyiségét a pénzügy-
miniszter határozza meg. A keretmennyiségből 7 3 rész a mező-
gazdasági, 1/3 az ipari szeszfőzők közt oszlik meg. > s 

Uj szeszfinomitót ezentúl csak mezőgazdasági szeszfőzőkből 
alakult szövetkezetek kapnak. 

Az 1921 : IX. t.-c. asör után fizetendő kincstári részesedésről szól : 
általa a pénzügyminiszter felhatalmaztatik, hogy a belföldön for-
galomba jövő vagy fogyasztásra kerülő sör után az államkincstár 
részére a törvényhozásnak való utólagos beje lentés köte lezet tsége 
mellett részesedést biztosítson. 

Az 1921 : XVI. t.-c. 5. §. felhatalmazza a pénzügyminiszter t , 
hogy a cukor után az államkincstár részére részesedést biztosítson. 

* 
* * 

Az illetékek rendszerében nagy módosí tások lépnek életbe : 
Az 1922 : V. t.-c. 10. §-a egész sereg új illetéket léptet életbe 

ott, hol eddig a beadvány mint közigazgatási hatósághoz benyúj to t t 
beadvány eset t bélyegilleték alá : 

a) az árúk be-, át- és kiviteli engedélyeiér t beadot t folyamod-
ványoknál 100 K az illeték, ha az árú ér téke 100.000 K-nál nem több, 
50 K minden- megkezde t t további 100.000 K után ; 

b) táncvigalmak, hangversenyek stb. rendezésénél az 1875: 
XXV. t.-c. 7, §. helyet t ú j tételek állapíttattak meg és p e d i g : ha a 
legmagasabb belépti díj 
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10 K-nál kisebb 50 K 
10— 20 100 
20— 30 200 
30— 40 300 
40— 60 400 
60—100 500 

100 K-át meghalad 600 
c) névvál tozta tás t kérő beadvány 500 K. 
d) honosí tást vagy megte lepedést kérő 200 K. 
e) hitbizomány felállítását kérő 5000 K. 
f ) házassági akadály alól fe lmentés t kérő 100 K. 
g) örökbefogadás i szerződés 500 K. 
h) királyi kegyelemmel törvényesí tés t kérő 200 K. 
i) házassági akadály alól adott fölmentés 200 K illeték alá esők. 
Az 1921 : XXI. t.-c. a postai díjmentesség megszüntetéséről 

elrendeli : A törvény életbeléptetésétől kezdve a postai dí jmentes-
ség megszűnik és minden törvényes rendelkezés, mely a postai díj-
mentességet megállapít ja, kivéve a posta, távíró és távbeszélő ható-
ságaitól és hivatalaitól e redő pos taküldeményekre és a nemzetközi 
szerződések által dí jmenteseknek nyilvánított küldeményekre vona t -
kozókat —- hatályon kívül lép. 

Az 1921:11. t.-c. a kereskedelmi minisztert felhatalmazza, hogy 
ezentúl a mértékek hitelesítéseért f izetendő díjak nagyságát és lefize-
tésének módozatait rendelet tel állapítsa meg. 

Az 1921:11. t.-c. A totalizatőrre vonatkozó 1894: XXIX. és 
1913: XIII. t.-cikkek intézkedéseit annyiban megvál tozta t ja , hogy 

eddig 2 % az ál lampénztárba szállíttatott a földmívelési minisz-
ter rendelkezésére turisztikai alap számára, ezentúl 8 % fog a köz-
oktatási miniszter javára „Testi nevelés" cím alatt külön alap szá-
mára szolgáltatni ; továbbá 

eddig l l/2°/0 jár t Budapest jó tékonyság céljaira, — jövőre 2 % 
felerészben a főváros szegényügyi és népjóléti kiadásainak fedezé-
sére, — felerészben az állami jótékonysági sors já ték jövedelmeinek 
gyarapítására. 

Az 1921 : XXXIV. t.-c. 11. §. pedig elrendeli, hogy az üzlet-
szerű vagy nyilvános vei seny fogadásokat közvetí tő egyesek vagy 
vállalatok (bookmacker, fogadási iroda) külön illetéket tar toznak 
fizetni, melynek mértékét a földmívelési miniszter rendeleti úton 
állapítja meg. 

Ezen illetékek következő arányokban osztandók fel : a) 6 % a 
versenyt rendező pénztára javára ; b) 4 l / s % a totalizatőr-alap javára ; 
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c) 2 % a vallás- és közokta tásügyi miniszteri tárca köl tségvetésében 
a Testi nevelés cím egy külön r o v a t á r a ; d) l l/s°/o felerészben Buda-
pest szegényügyi és népjólét i kiadásainak fedezésére , felerészben 
az állami jó tékony sors já ték jövedelmének gyarapí tására . 

Az 1921 : XXXVIII. t.-c. a magyar korona országai együttes 
címerének és az ország külön c ímerének magánosok és magánjel-
legű testületek, vállalatok és intézetek által való használatáról szóló 
1889: XVIII. t.-c.-kel megállapítot t engedélydí j felemeléséről , az 
eddigi 100 K díjat 5000 K-ra emeli föl. 

Az 1921: XVI. t.-c. 4. §-a felhatalmazza a pénzügyminisztert , 
hogy az 1920: IV. t.-c. 26. §-ban megállapított díjak megvál toztatá-
sával : aranyárúszerek, drótok és rudacsok után ki logrammonként 
1000 K helyett 2500 K — ezüstárúszerek, drótok és rudacsok után 
200 K helyett 300 K — és a ranyozot t valódi (ezüst) dró tok után 
210 K helyet t 330 K fényűzési illetéket szedjen. 

Az 1921 : XVI. t.-c.^,3. §. a földmívelési minisztert felhatalmazza, 
hogy az ármentesítő társulatoktól állami felügyelet címén töltés-kilo-
méterenkint 6 korona helyett 20 koroná t szedjen be. 

* 
* * 

Uj intézményekül fel kell említeni a lakásadót, a lőpor jövedék 
ügyének rendezését , a gyúj tószeradót és a szivarkapapir adót a 
szénjogi térilleték és a bejelentési illeték meghonosí tásá t , végül az 
árúforgalmi adót . 

Az 1921 : XXIII. t.-c. 17. §. szerint minden házbir tokos az 
állami házadó 1918. évi alapjául vet t haszonér ték 20°'o-át köteles 
kincstári részesedés címén az 1921. évi harmadik laknegyedtől kezdve 
minden lakbérnegyed első hónapjának 15. napján a kincstárnak 
befizetni. 

Az 1921: XXIII. t.-c. felhatalmazza a hadügyminisztériumot, 
hogy a lőporegyedárúságot mindennemű robbantóanyagra kiterjesz-
tőleg folytassa. 

Az 1921 : XI. t.-c. a gyújtószeradóról ú j adót rendszeresít , 
szerinte fadró tos gyufa után csomagonként legfel jebb 56 szállal 10 
fillér, nagyobb tartalmú minden 56 szál után 10 fillér az adó. 

Másféle gyufa után csomagonként legfel jebb 36 szállal 40 fillér, 
nagyobb tartalmú, minden 56 szál után 40 fillér. 

Zsebgyúj tószer 25 gr. súlyig darabonként 2 K, nagyobb súllyal 
4 korona. 

Asztali és fali gyúj tószerszám után darabonkint 6 korona. 
Az 1921: XIX. t.-c. a szivarkahüvely és szivarkapapiradóról 
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szintén ú j adót honosít meg, szerinte : A szivarkahüvely után dobo-
zonkint legfel jebb 100 hüvely tar ta lommal 1 korona, — azonfelül 
minden további 100 hüvely után további 1 k o r o n a ; — szivarka-
papir után csomagonkint legfel jebb 60 lap tar talommal 50 fillér és 
minden megkezdet t további 60 lap után további 50 fillér az adó. 

Ebből az adóból a pénzügyminiszter 500 millió korona évi 
bevétel t várt . 

Az 1921 : XVII. t.-c. intézkedik a szénjogi tér illetékről : Az ásvány-
szénkutatás és ásványszén bányamívelés céljából lefoglalt területek 
után ezentúl évenkint állandó szénjogi térilleték fizetendő 

és pedig a lefoglalt te rüle t minden katasteri holdja után, ha a 
lefoglalt terület 200 holdnál kisebb, 1 korona, 200—500 holdnál 2 K, 
500—1000 holdnál 3 K, 1000—5000 holdnál 4 K és 5000 holdnál na-
g y o b b területen 5 korona az illeték. 

Az 1921 : XVI. t.-c. 9. §. az 1879: XXVIII. t.-c. 6. §-ban foglalt 
és a rendőri bejelentési lapok ingyenes kiszolgáltatását kimondó 
rendelkezés ideiglenes fe l függesztésével , felhatalmazza a belügy-
minisztert , hogy a rendőri be je lentő űr lapokat az általa meghatá-
rozandó árér t bocsássa rendelkezésre . 

Az 1921 : XXXIX. t.-c. az őrlési és forgalmi adóról elrendeli, 
hogy minden malom köteles a nála őrlésre kerülő gabonaneműből 
15°/ 0-kot az államkincstár számára természetben visszatartani és 
beszolgáltatni. 

Forgalmi adó alá es ik : 
a) a cukorgyárba szállított répa, még pedig a pénzügyminiszter 

által a gyárakkal és termelőkkel egyetér tve megállapított ár 2 % 
készpénzben fizetendő ; 

b) állatforgalmi adó : minden olyan állat tu la jdonjogának át-
ruházása után, melyet csak marhalevél kiállításával lehet átruházni, 
jár a vételárnak, illetőleg az állat forgalmi árának 3 % '•> 

c) általános forgalmi a d ó : ez alá esik mindenki, aki a belföldön 
az őstermeléstől különböző bármilyen önálló bevétel elérésére 
irányuló kereseti tevékenységet fej t ki. Az adó tárgya a kereseti 
tevékenység körében tör tén t árúszállítás vagy bármely munkate l je-
sítmény. Alapja a szállított árúk vagy a végzet t munka el lenértéke 
fe jében tel jesí tet t fizetések összege, kulcsa az adóalapnak l'5"/o-
A pénzügyminiszter a forgalmi adónak legfölebb harmadrészét át-
engedheti a törvényhatósági joggal felruházott és rendezet t tanácsú 
városoknak. 

Az 1922 : V. t.-c. 8. §. a forgalmi adó kulcsát 3%-ra emeli fel, 
melynek most már csak egyhatodát engedheti át a pénzügyminiszter 
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azoknak a városoknak, melyeknek terüle tén az adó az 5 közre-
működésük mellett befolyt . Az adó 1922 február 25-én lép életbe. 

Mint a pénzügyi igazgatás kiegészítő intézkedéseit fel kell 
említeni az 1921 : VII. t .-cikket, a dohányjövedéki kihágások és sza-
bálytalanságok után megállapított pénzbüntetések mér tékének föl-
emelésérő l ; továbbá 1921 : II. t .-cikket, melyben a pénzügyminiszter 

felhatalmaztatik, hogy „az egyenesadókról és az illetékekről szóló 
tö rvényes rendelkezések hatályos végrehaj tásánál való közreműkö-
désre" és az adókról és egyéb köztar tozásokról rendelkező törvények 
által kifejezet ten adócsalásnak nyilvánított cselekmények és a jöve-
déki kihágások felfedezése céljából akár külön tes tüle tként szer-
vezve, akár a pénzügyőrségnek , vagy a belügyminiszterrel egyet-
ér tő leg az á l lamrendőrségnek a kere tében szolgálati fegyver viselé-
sére nem jogosult m. kii. adóellenőröket alkalmazzon és ezek szol-
gálati viszonyainak szabályozásáról rendelet i úton intézkedjék. 

* 
* * 

Hegedűs pénzügyminiszter p rogramjában és törvényhozási ja-
vaslataiban a legbátrabb és viszonyaink közt legmegfelelőbb részek 
azok voltak, melyek a háború által okozott pénzügyi zavarok, a 
függő adósságok óriási tömege ellen, a rokkantak támogatására és 
a pénzér ték romlása ellen keres tek megfelelő eszközöket . 

A rokkantak támogatására a hadivál tságot ; — a függőadóssá-
gok e lenyészte tésére a vagyonvál tságot hozta be — és a pénzér ték 
romlása ellen egyelőre, míg a nemzeti bank felállítható lesz, a bank-
jegyek kicserélése és az állami jegyintézet felállítása út ján kívánt 
s e g í t s é g e t találni. 

A hadiváltságról az 1921 : XIII. t.-c. következően intézkedik: 
Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák segí tésére alapot 

kell létesíteni. (11. §.) 
Erre a célra hadiválságot tartozik fizetni: az 1865—1899. évek 

valamelyikében születet t minden magyar férfi állampolgár, aki az 
1914—1918. évi v i lágháborúban bármi okból a harcvonalon katonai 
vagy személyes hadiszolgálatot nem teljesítet t . (1. §.) 

Egy-egy hadivál tságkötelesre eső hadiváltság összege 100 
koronánál kevesebb nem lehet. (3. §. V.) 

Minden vállalat, illetőleg munkaadó (részvénytársaság, szövet-
kezet, biztosító intézet, betét i vagy közkereseti társaság, gazdaság, 
egyéni cég vagy magánvállalat), amely a világháború idején vala-
melyik alkalmazott jának a katonai szolgálat alól fölmentését sikerrel 
kér te , minden fölmentet t alkalmazott ja után 2000 K-t fizet. 
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Ha az adóköteles az 1919. évben mint önálló adózó sa já t 
személyében, illetőleg, ha családtag, a családfő sem jövedelmi 
sem vagyoni adó alá nem es ik : az 1919. évre kiszámítandó had-
mentességi díjnak fizeti a : 

a) 10-szeresét nem harcbeli katonai szolgálat, papi, illetőleg 
papnövendéki minőség, a hadiforgalomban részes vasúti és hajózási 
szolgálat, külföldi internál tság esetében és népfölkelési kötelezet tség 
megszűnése esetében ; 

b) 20-szorosát alkalmatlanság esetében ; 
c) 40-szeresét fö lmentés esetében ; 
d) 50-szeresét internálás nélküli külföldön tar tózkodás esetében. 
A jövedelmi és vagyonadó alá 1919. évben eső adózó, illetőleg 

családfő az említett ese tekben hadiváltság fe jében fizeti : 
a) a jövedelmi adó fé lszeresét és a vagyonadó 5-szörösé t ; 
b) a jövedelmi adó 1-szeresét és a vagyonadó 10-szeresét ; 
c) a jövedelmi adó 3-szorosát és a vagyonadó 20-szorosát ; 
d) a jövedelmi adó 4-szeresét és a vagyonadó 30-szorosát. 
A vagyonuáltságról Hegedűs több törvényt tervezet t . 
A vagyonvál tság ügyét maga a törvényhozás az Ï. váltság-

törvény (1921 : XV. t.-c.) bevezető szavában így adja e lő : Magyar-
ország törvényhozása á thatva annak tudatától , hogy a nemzet új já-
születésének és a társadalmi béke helyreáll í tásának legfontosabb 
föltétele állami pénzügyeink rendezése és a szerencsét len világ-
háború által megrendí te t t ál lamháztartás te rhének apasztása, elren-
deli, hogy a vagyon után — minthogy azt a magyar állam erő-
feszítése és jogrendje védelmezte meg — vagyonvál tság szedessék. 

A vagyonvál tságból eredő bevételek — a törvényhozás intéz-
kedése szerint — az állam rendes kiadásaira fel nem használhatók. 

A vagyonvál tságról eddig három törvényünk szól, az 1921. évi 
XV., XXVI. és XLV. 

Az 1921 : XV. t.-c., a vagyonvál tság I. törvénye a betétek, a 
folyószámlakövetelések és a természetben elkülönítve őrzött kész-
pénzletétek, továbbá belföldi részvények és szövetkezeti üzlet-
részek, a külföldi pénznemek és külföldi ér tékpapírok váltságá-
ról szól. 

Szerinte : 1. a minden pénzintézetnél és bankárnál, akár taka-
rékbetét i könyv ellenében, akár pénztár jegyekre vagy más okmá-
nyok alapján elhelyezett betétek, folyószámlakövetelések és termé-
szetben elkülönítve őrzött pénzkészletek az 1920 december 19-iki álla-
guk szerint (1. §.) vagyonvál tságot fizetnek és pedig 1000—10.000 
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K-ig 5, 1 0 - 5 0 . 0 0 0 K-ig 10, 50—100.000 K-ig 15 és 100.000 K-án 
felül 2 0 % - k o t . 

2. Belföldi r é szvény tá r sa ságok , melyeknek cége 1921 március 
1-éig a cég jegyzékbe beveze tve van, v a g y o n u k 15 %-á t vagy kész-
pénzben vagy vá l t s ág részvényekben fizetik (16. §.). A vál tság a 
r é szvény tá r sa ság vagyona u tán jár . Ha a vá l t ságot készpénzben 
fizetik, a vagyon kiszámítása a r é szvény 1920 december 20-i buda-
pest i tőzsdei á r fo lyama a lapján számí tandó ki, ha a részvény nem 
jegyezte t ik , a t á r saság 1913 —19-i osztalékaiból számít ta t ik ki (17. §.). 
A vagyonvá l t ság részben nosztr if ikál t hadikölcsönben is tör leszt-
hető . Ha a vá l t ságot r é szvényekben aka r j ák leróni, az 1920. évi 
d e c e m b e r 31 -i mér l egben muta tkozó részvények 15°/o-át (váltság-
r é szvényeke t ) kell beszolgál ta tn i . A törvény e célra fe l jogos í t j a a 
r é s z v é n y t á r s a s á g o t , hogy fe lemelhet i a iap tőké jé t a részvényesek 
önkén te s bef izetéseinek vagy a részvényesek közt fe losz tható szabad 
t a r t a l ékoknak fe lhasználásával , vagy a lap tőkéjé t a részvények név-
é r t é k é n e k lebélyegzése ú t ján 15 'o-ka l leszál l í that ja és nyomban ú j 
r é szvények k ibocsá tásával ismét addigi nagyságá ra emelhet i (18. §.). 

3. Szöve tkeze tek üz le t rész tőké jük 15 %-át fizetik vagyonvál t -
ságul . Azonban azok a szöve tkeze tek , melyek alapszabályaik szerint 
5°'o-nál m a g a s a b b osz ta lékot nem fizetnek ( tehát az OKHsz. tagjai) 
4 millió K üz le t rész tőkéig 5'/o, 4—10 millió K e re jé ig 10 és 10 millió 
ko ronán felül 15°'o vá l t ság alá esnek . 

4. Külföldi pénzek és külföldi r é szvények után a vagyonvá l t -
ság 20°/o (34. §.), még pedig akkor , ha a letét 1921 j anuá r 19-én 
megvol t , az 1920. évi december 20-án jegyze t t tőzsdeér ték alapján. 

A második vá l t ság törvény , az 1921 : XXVI. t.-c. a magyar 
á l lamadósságokró l és az azokat t e rhe lő vagyonvá l t ságró l szól. 

A magyar á l lamadóssági címletek névé r t éke után átalában 
20%, az 1914 júl ius 28 után k ibocsá to t t 50 és 100 korona névér tékű 
címletek u tán 15% vagyonvá l t s ág jár (1. §.) t e rmésze tben vagy 
készpénzben . 

A b a n k j e g y e k fe lü lbé lyegzésekor á l lamkölcsönként v issza tar to t t 
összegekről kiáll í tott és egyenkin t 1000 k o r o n á t meg nem haladó 
összegű pénztár i e l i smervényeke t visszafizetheti a pénzügyminisz ter . 

Az említet t pénztár i e l i smervények he lyébe sorsolás alá eső 
kamat ta lan kö tvények adha tók ki. E nye reménykö lcsönkö tvények 
legfe l jebb 60 év alat t sorso lás ú t ján , részben nyereménnye l , részben 
legalább n é v é r t é k ü k b e n visszaf izetendők (7. §.) 

Az á l lamkölcsönök vagyonvá l t sága legfe l jebb fe lerészben 1914. 
után kibocsátot t á l lamkölcsönkötvénnyel f ize thető (11. §.) 
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A harmadik törvény, melyet maga a törvény a vagyonvál tság 
II. tö rvényének n e v e z : az 1921 : XLV. t.-c. az ingatlanok, a felszere-
lési tárgyak, az árúraktárak, az ipari üzemek és egyéb jószágok 
vagyonvál tságáról . 

A vagyonvál tság II. tö rvénye szerint : mezőgazdasági ingat-
lanok vagyonvál tsága alá esik minden földterület , mely földadó 
tárgya, még pedig egy-egy személynek valamennyi, ha több határban 
fekvő, összes földterüle te inek együt tes összege. 

Mezőgazdasági ingatlannál (szántó, kert , rét, kaszáló, legelő, 
nádas) a földterület minden kataszteri holdja után a törvényben 
közölt táblázat szerint a bir tok nagysága és jövedelmi minősége 
alapján bizonyos mennyiségű búza a vagyonvál tság. 

Ez a táblázat vízszintes húsz oszlopa a föld jövedelmező minő-
ségét holdankint 1—20 koronában jelzi ; függőleges t izenegy (tulaj-
donkép 12, de a 0—1 holdason nincs kivetve váltság s így az 1 
holdnál kisebb bir tok nem esik váltság alá.), oszlopaiban pedig a 
terüle t nagyságát ad ja következő mére t ekben : 1—5, 5—10, 10—20, 
20—50, 50—100, 1 0 0 - 500, 500—1000, 1—2000, 2—10.000, 10—50.000 
és 50.000 kat. holdon felüli nagyság. A két oszlop találkozó pon t ja 
ki logrammokban tartalmazza a búzamennyiséget , amely vál tság kulcsát 
szolgálja minden egyes esetben. E táblázat szerint a legkisebb (1—5) 
földbirtok minőség szerint húszféle növekedő tételben 26—72 kg. 
búzát fizet holdankint vagy a 6 koronás kataszteri tiszta jövedelmet 
hozó birtokok különböző nagyságuk szerint 38—128 kg. búzát fizetnek 
holdankint. Az így vál tság fe jében fizetendő búza árát minden hónap 
utolsó előtti napján a következő hónapra szóló érvénnyel a pénz-
ügyminiszter a földmívelési miniszterrel egyetér tő leg állapítja meg, 
de 1000 koronánál nem nagyobb összegben azzal a földbirtokossal 
szemben, aki kötelezet tségének a törvény életbelépte után 3 hónapon 
belül eleget tesz. 

Miután a földbirtoknál a vagyonvál tság földbir tokban is telje-
síthető, az említett táblázat a vagyonváltság kulcsát a tizenegy terület 
nagyság szerint 6—20%-ban állapítja meg. 

Városi és községi bel terüle tek vagyonvál tsága az 1921 március 
1-én mutatkozó érték szerint 40 ezer—200 millió korona érték tizen-
egy fokozata után ugyancsak 6—20%-os kulcs alá esik. 

Szőlőbirtok holdankint terület nagysága szerint nyolc fokozat-
ban 1500—5000 k o r o n a ; — amerikai anyatelepek és oltvány- és 
vessző gyökerezte tő iskolák ér tékük 15%-át szolgáltatják vagyon-
váltság fe jében. 
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Erdőbir tok vagyonvál t sága az ér ték nagysága szerint 0'5—15 
millió korona ér tékű 11 fokozatban 5—20%. 

Az ingatlanok után a vagyonvál tságot búzában vagy a búza 
árának megfelelő készpénzzel, záloglevelekkel, földrészlet tel és telek-
könyvi biztosítással lehet fizetni a bir tokos választása szerint. 

Az esedékes részlet felét készpénz helyet t hadikölcsönben lehet 
leróni. 

A telekkönyvi kölcsönt 5% kamat és 5% kezelési költség alapul 
vételével 15 év alat t fé lévenkint kell törleszteni . 

A földrészlet á t engedésé t a föld bir tokosa választhat ja ugyan 
a vagyonvál t ság módozatául , — de ezer holdnál nagyobb földbir to-
kost er re a földmívelési miniszter a pénzügyivel egye tér tve köte-
lezhe t ; — sőt a házhelyekre szükséges földterüle t á tengedésé t az 
országos fö ldbi r tokrendező-bizot t ság bármely bir tokostól követelhet i 

A földbirtok gazdasági felszerelésének váltsága a földbirtok üzemi 
álló tőké je "(holt és eleven leltár) után jár. 

A) A mezőgazdaságban két osztályzatot különböztet meg a 
törvény. 

1. Az egyik osztályzat az 500 holdnál nem nagyobb terüle te t 
foglalja magában, ha a tu la jdonos maga gazdálkodik és a 100 holdat 
meg nem haladó haszonbér le teke t ; ez az osztály holdankint 20 
holdig 125, 50 holdig 150, 100 holdig 175, és 100 holdnál nagyobb 
bir tokon 200 K vál tságot fizet. 

2. A másik osztályzat az 500 holdnál nagyobb birtok, illetőleg 
100 holdnál nagyobb haszonbér le te t ta r ta lmazza; ennél az osztály-
nál az eleven leltár becsér tékét kell megállapítani és ha a kötele-
zett vagy a kincstár nem kér becslést, egy számos állat középér téke 
10.000 koronában számí tandó; a megállapított ér ték alapján a vált-
ság 500.000 K-ig 6%, 1 millió K-ig 7%, 2 millió K-ig 8%, 3 millió 
K-ig 9° o, 6 millió K-ig 10%, 15 millió K-ig 12%, 30 milló K-ig 14%, 
50 millió K-ig 16%, és ezenfelül 18%. 

A holtleltári tárgyak közül a következők esnek vagyonvál tság 
alá : a gőzeke vál tsága 25.000 K, motoros szántógép 5.000 K, a 
cséplőkészlet 3 lóerőig 1000, 4 lóerőig 1500, 6 lóerőig 2000, 8 ló-
erőig 3000, 10 lóerőig 4000 K és 10-nél erősebb 5000 K ; a motor-
és t ractorkészle t 6 lóerőig 1000 K, 8 lóerőig 1500, 12 lóerőig 2000, 
16 lóerőig 3000, 20 lóerőig 4000 és 20 lóerőnél erősebb 5000 K, 
csak ha j tómotor a felét fizeti. 

B) Szőlőgazdaságban: a szőlőbirtokhoz tar tozó és a szőlő fel-
dolgozására, szőlő, must, illetőleg bor raktározására szolgáló beren-
dezések, gépek, edények után együt tesen 1 holdig 100 K, egy hol-
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don felül holdankint 200 K ; továbbá minden cement tar tá ly után 
hektol i terenkint 3 K, minden emberi erővel ha j to t t szőlősaj tó után 
kosarankint egyenkint 10 hl. tar talomig 500 K, minden további 10 
hl. után 300 K ; folyton működő szőlősaj tó után 1000 K; motorikus 
erővel ha j to t t szőlőzúzó után 500 K ; motor ikus erővel ha j to t t bor-
szivattyú, borszürő, palackmosó és hordógőzölő kosár után 500 K. 

C) Erdőgazdaságban az eleven és holt leltári tárgyak 1921 
április 1-én muta tkozó ér tékének 10°/0. 

Kereskedelmi árúraktárak váltsága az 1921 április 1-én mutatkozó 
átlaguk és ér tékük után 5°» 150.000 K értékig, 6e « 300.000 K-ig, 7% 
500.000 K-ig, 8% 700.000 K-ig, 9% 900.000 K-ig, 10% 1 millió K-ig, 11% 
2 millió K-ig, 12% 5 millió K-ig, 13% 8 millió K-ig és 15% azon-
felüli ér ték u t á n ; a 12.000 K értéknél kisebb árúraktár nem vált-
ságköteles. Az érték megál lapí tható a raktár 1S20 dec. 31. tűzkár-
biztosítási bárcá ja által, az utolsó leltár alapján, vagy külön fölvétel 
útján. A kivetet t vagyonvál tság a kivetés után 30 napon esedékes 
és legalább két éven belül 8 egyenlő részletben lefizetendő. 

Ipari üzemek, ha befekte te t t vagyonuk 30.000 K-nál több, az 
1921 március 1-én mutatkozot t át laguk alapján fizetik a vagyon-
váltságot . Ipari vagyon alatt a törvény érti mindazokat a vagyon-
tárgyakat (gyáritelket, gyári üzemi épületeket , ezek felszerelését , 
gépberendezését , a munkaeszközöket , kocsikat, az iparűzésnél hasz-
nált élő állatokat, az anyagkészletet , nyersanyagot és félgyártmányt , 
a készárút , az ipari és más jogosí tványokat , mint pl. a gyártási 
engedélyeket , szabadalmakat , védjegyeket , szolgalmi jogokat), melyek 
az ipari vállalat összességét alkotják. A váltság összege az érték 
tíz százaléka. Az érték ahhoz képest , hogy a vállalat ha j tóe re je a 
húsz lóerőt meghaladja vagy nem, kétfé lekép állapíttatik meg. Ha 
a vállalat ha j tóe re je a húsz lóerőt meg nem haladja, az érték-
megállapítás a kereskedelmi árúraktárakra érvényes szabályok sze-
rint történik. Ha a ha j tóe rő húsz lóerőnél nagyobb, a vállalat 
1913—19. évi hozadékából le kell ütni a legrosszabb és a legjobb 
évi hozadékát, a megmaradó évek át laghozadékát 3% kai, ha 500.000 
K-nál kisebb, de 150 ezer K-nál nagyobb, 4%-kal, ha 150 ezer K-nál 
kisebb, 5%-kal kell tőkésíteni. A vagyonvál tságot legkésőbb két 
éven belül 8 részletben kell megfizetni. 

Egyéb jószágok vagyonváltság a azoktól szedetik, kiknek húsz 
ezer K-át meghaladó vagyonadóköte les vagyonuk volt 1920 dec. 
21-én. Vagyonvál tság jár 1. arany- és ezüstnemüek (evőszerek 12 
személy készleten felül, evőedények, író és dohányeszközök stb.) ; 
2. ékszerek, igazgyöngyök, valódi drágakövek, nemes fémek után ; 
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és pedig az ér ték 75 ezer K után 5%, több 150 ezer K-ig 6%, 250 
ezer K-ig 7%, 350 ezer K-ig 8%, 450 ezer K-ig 9%, 500 ezer K-ig 
10%, 1 millió K-ig 11%, 2*5 millió K-ig 12%, 4 millió K-ig 13%, 5 
millió K-ig 15%, 10 millió K-ig 18%, azonfelül 20%. 

Továbbá vagyonvál tság jár személyszállításra szolgáló motor-
erővel ha j to t t já rművek, és versenylovak után és pedig 100 ezer K 
ér tékig 10%, 1 millió K ér tékig 16%, 1 millió K-nál több ér ték-
nél 20%. 

* 

Habár az 1921 : XV. t.-c. világosan megmondja , hogy a vagyon-
váltságból befolyó bevéte lek az állam rendes kiadásaira fel nem 
használhatók és belőlük az ál lamadósság terhei tör lesztendők, már 
ugyanaz a tö rvény nagy óvatossággal megengedi , hogy ezekből a 
bevéte lekből az államnak oly rendkívüli kiadásai is fedezhetők legye-
nek, amelyeket a köl tségvetés vagy külön tö rvény a váltságból e redő 
bevé te lek re utal. (58. §.) 

Tényleg sor jában intézkedik a nemzetgyűlés aziránt, hogy a 
vagyonvál tság szolgáljon fedezetül . Így az 1921 : XXXIV. (felhatal-
mazási törvény) 7. §. szerint a pénzügyminiszter az ingatlanok vagyon-
vál tságának folyóváté te le céljából legfölebb 3500 millió korona 
névér ték ere jé ig évi 5%-kal kamatozó tör lesztéses állami kölcsön-
kötvényeket bocsáthat ki, melyeket a vagyonvál tsággal terhel t 
ingat lanokra jelzálogilag kell biztosítani. 

Az 1921 : XXXIV. 
t.-c. 18. §. felhatalmazza a pénzügyminisztert , 

hogy a magyar nemzeti hadsereg első felszerelésének szükségleteire 
az 1920/21. évi állami köl tségvetésnek azt a részét, amely anyag-
hiány és a magyar korona vásárló ér tékének leszállása miatt a most 
elmúlt számadási időszak végéig fel nem használtatot t , az elkerül-
hetetlen szükséghez képest a vagyonvál tság bevételeiből fedezhesse. 

Az 1921 : XXXVI. t.-c. szerint (az állami kislakások építéséről) 
a fe lmerülő kiadásokat (300 millió K) a vagyonvál tságból eredő 
bevételekből kell fedezni. 

Az 1921 : XLVI. t.-c. az 1921/22 költségvetési év augusztus hó 
elsejétől december hó végéig viselendő közterhekről és fedezendő 
állami kiadásokról szóló 1921 : XXIV. t.-c. módosítása és az ezzel 
kapcsolatos intézkedések tárgyában 

a köztisztviselők számára összesen 2800 millió korona hitelt 
szavaz m e g ; egyúttal felhatalmazza a pénzügyminisztert , hogy ezt 
az összeget, valamint az 1921/22 köl tségvetésben mutatkozó és hitel 
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által fedezendő hiányt átmeneti leg a vagyonvál tság hozadékából 
tör lessze ; 

és addig amíg a vagyonvál tság kellő mér tékben befolyik, az 
1921 : XIV. t.-c. 19. §-ban foglalt tilalom ideiglenes fe l függesztése 
mellett fe lhatalmaztat ik az állami jegyintézet, hogy a pénzügy-
miniszternek az említett szükséglet fedezésére az országos pénzügyi 
tanács által ese t rő l -ese t re fel tét lenül szükségesnek talált összeg 
ere jé ig á l lamjegyekben hitelt folyósíthasson megfelelő ér tékű kama-
tozó, közforgalomra alkalmas kötvények ellenében, amely kötvényeket 
az állami jegyintézet a pénzpiachoz igazodó részletekben értéke-
sítheti. 

Az 1922 : I. t.-c. (pénzügyi felhatalmazás) 11. §. felhatalmazza 
a kormányt , hogy a csepelszigeti nemzetközi szabad kikötő és a 
soroksári Dunaágban létesí tendő zárt kikötő építési és felszerelési 
munkáit, vasúti és közúti berendezésé t négy év alatt az évi költség-
vetésekben való előirányzás mellett legfölebb 500 millió korona, a 
vagyonváltság te rhére elszámolandó költséggel elkészíthesse. 

* 
* * 

Különösen a vagyonvál tság törvényeinek keresztülvitelénél 
felmerülhető számos gyakorlat i és elvi kérdések megoldása céljából 
Hegedűs a legfőbb bíróságok és legjobb pénzügyi szakér tőkből 
állandó tanács szervezését ta r to t ta szükségesnek. A nemzetgyűlés 
javaslatára meghozta az 1921 : V. t.-c.-et az országos pénzügyi 
tanácsról : a magyar állam pénzügyeinek rendezésére irányuló terve-
zetnek s ennek kere tében különösen a vagyonváltságról , továbbá 
az állami adósságok rendezéséről szóló törvények végrehaj tásánál 
való közreműködésre a végreha j tás tar tamára Budapest székhellyel 
országos pénzügyi tanács alakíttatik. 

A tanács vagy mint ha tóság vagy mint a pénzügyminiszter 
véleményező szerve működik ; mint hatóság jár el azokban az ügyek-
ben, melyeket a tö rvény utal a tanács körébe ; ezekben végérvénye-
sen határoz. 

* * * 

A pénzjegyek és a hitelügy terén a kormánynak számos intéz-
kedést kellett tennie, melyek a törvényhozás hatáskörébe estek és 
már most a nemzetgyűlés által jóváhagyandók voltak. 

így az osztrák-magyar bank szabadalma az 1917 : XVIII. t.-c. 
szerint 1919 december 31-én lejárt . Magyar nemzeti bank hiányában 
a kor nány 1919 december 29. 6935. számú rendeletével kimondja, hogy 
» a jegybankrendszer terén jelenleg fennálló helyzet Magyarország 
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te rü le tére nézve a törvényhozás további rendelkezéseig 1919. évi 
december 31-én túl is fenntar ta t ik" és hogy „az osztrák-magyar 
bank ennek folytán felhatalmaztat ik és köteleztetik, hogy Magyar-
ország területén alapszabályszerű működésé t további intézkedésig 
folytassa." A kormánynak ezt az intézkedését jóváhagyta és azt 
magáévá te t te az 1920 : IV. t.-c. 8. §-a. 

Míg a tr ianoni békeparancs alapján az oszt rák-magyar bank 
leszámolása folyik és egy magyar nemzeti bank felállítása lehetővé 
válik, a pénzforga lom ideiglenes szabályozásáról kellett gondoskodni. 
Ezt teszi az 1921 : XIV. t.-c. a pénzforgalom ideiglenes szabályo-
zásáról. 

Az osz t rák-magyar bank szabadalmának megszűnése és a bank 
által kibocsátot t jegyeknek a trianoni békeparancs határozatai szerint 
szükséges kicserélése folytán avégből, hogv a rendes pénzforgalom 
fennakadás t ne szenvedjen, addig is míg a magyar nemzeti jegybank 
felállítása iránt az intézkedések megtehetők, következő intézkedések 
té te tnek : 

Pénz jegyek kibocsátását az állam kizárólag magának ta r t ja 
fenn (1. §.) 

Az osztrák-magyar bank jegyforgalmának az a része, mely a 
béke szerint Magyarország jegyforgalmának felel meg, koronára 
szóló ál lamjegyekkel cseréltetik ki. Ezen jegy forgalmába beleszámít-
tatik az az összeg is, mely a bank üzleteinek átvételéből folyólag 
vállalt kötelezet tségek kiegyenl í tésére szolgál. 

Ezenkívül á l lamjegy bocsátható ki a) a pos ta takarékpénztár 
aláírását viselő ál lamjegyek fokozatos kicserélésére ; b) az ú. n. 
tanácsköztársaság szervei által kibocsátot t és még forgalomban levő 
1 és 2 koronás bankjegyutánza tok bevonása vége t t ; c) az állami 
jegyintézetnek törvényszerű üzletei alapján, A 3 pont alatt felsorolt 
esetek alapján kibocsátható ál lamjegyek összege 2 milliárd koronát 
nem haladhat tú l ; a minisztérium mindazáltal fel van hatalmazva, 
hogy amennyiben a vagyonvál tság vagy a te rmés ér tékesí tésének 
pénzügyi lebonyolítása megkívánja, ezt az összeget az állami jegy-
intézet indokolt javaslatára ideiglenesen fölemelheti . 

Az ál lamjegyek az állam függő adóssága, értük az állam 
vagyona és jövedelme szavatol (3. §.) 

Az ál lamjegyek törvényes fizetési eszköz és kényszerfolyammal 
bírnak (4. §.), összkibocsátásukat a nemzetgyűlés ellenőrzi, egy 
kebeléből választot t bizot tság által (6. §.) 

A pénzforgalom rendbenta r tására addig is, míg jegybank léte-
sí thető lesz, a m. kir. állami jegyintézet szolgál (8. §.), melynek 
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szervei az elnök és az alelnök, az intézeti tanács és az igazgatók , 
tisztviselők és más intézeti alkalmazottak (10. §.) 

Az állami pénzintézet az állam számára bizományi üzleteket 
végezhet , az állam számlájára pénzt átvesz és az állam követelése 
e re jé ig f izetéseket te l jesí thet . Más üzleteket az állam részére csak 
úgy teljesíthet, ha vele hitelezés nincs összekötve (19. §.) 

Az állami jegyintézet a jelzáloghitel kivételével mindazon 
üzleleket fo ly ta tha t ja , melyeket az osz t rák-magyar bank alapszabá-
lyai szerint folytatot t (20. §.) 

Az intézet követe lése inek és tar tozásainak kimutatását közhírré 
teszi minden hó 7., 15., 23 és utolsó napja szerint (29. §.) 

A törvény utas í t ja a kormányt , hogy az állami háztar tás vitelét 
a szigorú takarékosság érvényesí tésével és az állami bevételeknek 
a szükséghez képest való fokozásával akkép rendezze be, hogy az 
kezelési hiánnyal ne zárul jon (33. §.) 

A törvény utasí t ja a pénzügyminisztert , hogy mihelyt a gazda-
sági és pénzügyi viszonyok megengedik, tegyen e lőter jesztés t a) 
az államjegyekből álló f ü g g ő adósság fokozatos megszünte tése és b) 
a pénzforgalom maradandó jellegű szabályozása iránt (36. §.) 

Egész sora a pénzforgalmi és hi te lügyeknek volt elintézendő, 
melyekben a zilált viszonyok miatt a kormány részint már döntött , 
részint törvényhozási fe lhata lmazást kért . 

Az 1920: IV. (pénzügyi felhatalmazásról szóló) t.-c.-ben a 9. §. 
jóváhagyja a minisztérium által a forgalomban lévő egyes fizetési 
eszközök é r tékének szabályozása tárgyában kiadott rendelkezés t ; ez 
a rendelkezés a tanácsköztársaság által 672,962.000 K érték erejéig 
kibocsátott 200 és 25 koronáról szóló bank hamisí tványoknak 25 
és 5 koronára való leszállításáról, továbbá ezeknek ily ér tékükben 
valamint a 2 és 1 koronásoknak tel jes ér tékükben való felcserélé-
séről szólt. 

Felhatalmazza a pénzügyminisztert , hogy az állam te rhére 
átvett és ideiglenesen forgalomban hagyot t ú. n. tanácsköztársasági 
franfe/egy-hamisítványoknak a forgalomból való kivonása és meg-
semmisítése iránt az általa megállapítandó módozatok mellett 
intézkedjék. 

A 10. §. jóváhagyja, hogy a minisztérium az állam terhére átvett 
253,704.000 K összértékű postatakarékpénztári pénzjegyeken (melye-
ket a tanácsköztársaság 20, 10 és 5 koronásokban kibocsátott) felül 
774,133.000 K összértékű posta takarékpénztár i pénzjegyeket bocsá-
tot t ki és hozott forgalomba ; felhatalmaztatik továbbá, hogy további 
pénzjegyeket is bocsáthat ki ; de a forgalomban levő postatakarék-
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pénztári pénzjegyek a 1500 millió korona összeget nem haladhat ják 
meg. Egyúttal kimondatik, hogy a posta takarékpénztár i pénzjegyek 
törvényes fizetési eszköz jellegével bíró ál lamjegyek, melyekért az 
állam összes vagyonával szavatol, és melyek kényszerkölcsön alá 
nem vonhatók. 

A 12. §-ban felhatalmaztat ik a minisztérium, hogy a volt 
osztrák birodalmi tanácsban képviselt országokkal fennállt közösség 
megszűnésével kapcsolatos felszámolást illető kérdesekben ideig-
lenes egyezményeket köthessen ; — 

hogy a volt osz t rák-magyar monarchia területén kívül fekvő 
és a közös képviseleti ha tóságoknak és hivataloknak, valamint 
egyes közös intézményeknek használatára rendelve volt ingatlan 
ál lamvagyont — az osztrák köztársaság érdekel tsége esetében az 
osztrák kormánnyal létesí tendő megállapodás után — elidegenít-
hesse, megterhelhesse vagy más módon értékesí thesse. 

Az 1921 : XXIII. t.-c. 13. §. elrendeli, hogy a Csonka-Magyar-
országot terhelő ál lamadóssági címleteknek az ú. n. tanácsköztársa-
ság megalakulásától vagyis 1919 március 21-től kezdve 1919. év 
végéig esedékessé vált kamatait évi 3°/0-ra leszállított mér tékben 
keli megfizetni. Ugyanez áll az 1919 március 21 előtt lejárt , de eddig 
föl nem vett szelvényekre . 

Az 1920:111. t.-c. az Osztrák-Magyar Bank által kibocsátot t 
bankjegyek felülbélyegzése tárgyában a minisztérium részéről tet t 
rendelkezéseket jóváhagyja és ped ig : 

1. §. jóváhagyja a minisztériumnak azt az intézkedését, mely-
lyel az Osztrák-Magyar Bank által kibocsátot t és Magyarországnak 
magyar közigazgatás alatt álló területén forgalomban 'évő bank-
jegyek felülbélyegzése iránt in tézkedet t ; 

mellyel a felülbélyegzés alá került bankjegyek összegének egy 
részét ál lamkölcsönként visszatartotta, és melyet e kölcsön feltételei-
nek és kamatozásának megállapítása tárgyában, valamint a magánjogi 
kötelezet tségek tel jesí tésének rendezése tekintetében tett, 

felhatalmazást ad továbbá arra, hogy eddigi intézkedéseit 
kiegészítheti, módosí that ja és*az egy- és kétkoronás bankjegyekre 
is ki terjesztheti , 

és szabályozza a bank jegyek felülbélyegzése folytán elkövet-
he tő büntető cselekményeket . 

Az 1922. I. t.-c. 6. §-a felhatalmazza a pénzügyminisztert , hogy 
az ál lamadósságok után esedékessé vált tőke- és kamat tar tozásokat 
egészben vagy részben államadóssági kötvények kibocsátása út ján 
rendezze. 
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* * 
* « 

Az ország hi te lügyét illetőleg az államnak a bankok rendszeres 
kezelésére való ellenőrző befolyása az 1916-i XIV. t.-c. által meg-
alakított [pénzintézeti központ ú t ján volt kilátásba véve. Ezt az 
intézményt most megerősít i és az állami befolyás szorosabb kötelé-
kébe hozza az 1920: XXXVII. t.-c., a pénzintézeti központról . 

A pénzintézeti központot az 1916. XIV. t.-c. egyelőre 5 évi tar-
tamra alakította, az 1918. XV.t.-c. állandó intézménnyé változtatta. Ere-
deti célja a pénzintézetek revíziója volt, lassanként azonban a kor-
mánynak ellenőrző közegévé és pénzügyi intézetek tekinte tében 
tanácsadójává lett. 

Eredet i szervezete szerint a központ tagjai az önként jelent-
kező intézetek voltak. 1920-ban tagjainak száma 1334, melyből 526 
a meg nem szállt területekre , 706 a megszállot takra és 103 Horvát -
Szlavonországra esik. • / 

A miniszter je lentése szerint „meg lehet állapítani, hogy a köz-
pontnak a revízió terén elért eredményei felülmúlják azokat a remé-
nyeket, amelyeket az intézmény alapításakor ilyirányú működésé-
hez fűztek" . A központ működését a kormány felhívására ki ter jesz-
tet te a háborús gazdasági központok el lenőrzésére és különös figye-
lemmel a kincstár anyagi érdekeire . A zavarbajö t t pénzintézetek 
szanálása céljából 32 intézetnél lebonyolí tot ta a he lyze te t ; ezen 
intézeteknél a hitelezők érdekel t sége 150 millió koronára rúgot t . 
A központ a kebelébe tar tozó pénzintézeteknek a háború után 
hitelt nyitott, mely az 1920. év eis© öt hónapjában 628 millió koro-
nát te t t ki. 

Az ú. n. tanácsköztársaság a központot sa já t pénzintézetéül 
használta. Megszűnte után pedig a kormány fontos leszámolási teen-
dőkkel bízta meg. Igy közreműködöt t 52 szovjetalakulás felszámolá-
sában ; megbízást kapot t 20 háborús központ és 18 különféle más 
intézmény el lenőrzésére ; ezek a munkálatok közel egy milliárd 
koronára rugó anyagi érdekel tség rendezését célozzák. Az állam az 
1917: IX. t.-c. 16. §-a alapján a központra ruházta át az osztály-
sorsjáték kezelését és az 1918: XXII. t.-c. alapján a köztisztviselők 
kölcsönügyének rendezését . A hitelügyi igazgatás terén a központ 
állandóan mint a pénzügyminisztérium segédszerve működik, így 
különösen az alaptőkeemelések, ú j alapítások, rendkívüli morató-
riumok, a bankjegyfelülbélyegzés stb. eseteiben véleményét és köz-
benjárását vet te igénybe. Ekkép lassankint a központ állami ténye-
zővé fej lődött és ennek kifejezője az 1920: XXXVII. t.-c. 

Ez a törvény a pénzintézetek revízióját kötelezővé kívánja 
9 
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tenni minden pénzintézetre , melynek a laptokéje 40 millió koronánál 
kisebb, kötelezőnek mondja ki a revíziót minden tagra. Minthogy a 
kényszer t nyíltan nem aka r j a kimondani, e lhatározza (13. §.), hogy 
ú j be té te t be té tkönyvre csak az a pénzintézet fogadha t el, mely a 
Központnak tagja , már pedig ez revízióra köteles. A revízióra a 
kötelező el járást 1925. j anuár 1-től kezdve rendeli, hogy addig a 
szükséges szakerőket kiképezhesse. A központ ezentúl vállalatok, 
tes tüle tek és magánosok megkeresésé re a könyvvizsgálat körébe 
eső, vagy hasonló munka elvégzését , a bizalmi személy (Treuhän-
der) vagy a felszámoló szerepét elvál lalhat ja ; köz jó tékonyságú 
egyesüle teket és in tézeteket működési körébe bevonha t ; tagjai ala-
pí tványi pénztárak lehetnek. 

A központ tőkéjéhez az állam ezúttal 100 millió korona név-
ér tékű üzletrész (B sorozatú) átvételével járul (5. §.), amelynek 
fedezete azokból a pénzekből tör ténik, melyek a központnak a 
tanácsköztársaság idejéből keletkezet t követeléseiből járnak. 

Még felemlítendő, hogy jövőre közpénzeket és gyámpénzeket 
csak oly pénzintézeteknél szabad elhelyezni, melyek a Központ 
tagjai (14. §.) 

Ezen törvény tárgyalása adot t alkalmat arra, hogy Korányi 
Fr igyes báró a pénzügyminiszterségről l emondjon . A helyzet a 
nemzetgyűlésben minden önérze tes miniszter számára egyál talában, 
de főkép az ország súlyos pénzügyi viszonyainak r endezésé re hiva-
to t t miniszterre nézve amúgy is kel lemetlenné vált ; tényleg é rdemre 
nézve egy szalmaszál volt az az ok, melyen Korányi meg-
bukot t . Nem is elvi kérdés, sőt az ügyre nézve talán nem is fontos 
kérdés adta meg azt az utolsó cseppet, mely a csordult ig telt 
pohara t kiömlésre bírta. A javaslat 16. §. szerint „új pénzintézet 
Magyarország terüle tén a tö rvényhozás további intézkedésig nem 
létesülhet" , ez alól a pénzügyminiszter a 40 millió koronát meg-
haladó részvénytársaságokra nézve kivétel t tehet . \ szakasz kiha-
gyását a pénzügyminiszter ismételt felszólalása ellenében a nemzet-
gyűlés szavazat többséggel elhatározta, mire Korányi beadta lemon-
dását. 

* * * 
f 

Államháztar tásunk, közgazdaságunk és közállapotaink egyik 
nehezen megoldható kérdése a tisztviselők ügye. Csonka-Magyar-
ország közigazgatási viszonyaihoz mérve a régi ország szükségietei 
szerint berendeze t t tisztviselői kar túlságos nagy, leszállítása vagy 
leszerelése általános kívánság ; a pénz ér tékének csökkenése, ille-
tőleg a nagy drágaság az eddigi fizetést elégtelennek mutat ja ; a 
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tisztviselők nyomorúságos helyzetén tehá t segíteni kell. A tisztvise-
lők sorsa tehát a kormány és törvényhozás intézkedését megkö-
vetelte. 

A nemzetgyűlés tényleg ismételten foglalkozot t a tisztviselők 
ügyével . 

így az 1920: IV. t.-c., mely a pénzügyi felhatalmazásról intéz-
kedik, az államtitkárok számát szállítja le. 

, Az 5. §. szerint az államtitkárok száma az egyes minisztériu-
mokban következőkép állapíttatik meg : a belügy-, pénzügy- , keres-
kedelemügyi, földmívelésügyi, vallás- és közoktatásügyi , nép-
jóléti és munkaügyi és nemzeti kisebbségek minisztériumban 2—2 
állás, a miniszterelnökségnél, honvédelmi, külügy- és közélelmezési 
minisztériumban 1—1 állás vagyis összesen 20 állás. Ha ezeknél 
több volna most alkalmazva 1920 május 15-től kezdve csak a meg-
állapított számban szabad fenntar tani . 

Az 1922 : I. t.-c. (pénzügyi felhatalmazás) 5. §-a módosí t ja ezt 
a rendelkezést , szerinte az államtitkárok száma a külügy-, honvé-
delmi, közélelmezési minisztériumban egy-egy állással, továbbá a nem-
zetiségi minisztériumnál két állással csökkentet ik, a pénzügyi minisz-
tériumnál pedig egy állással szaporít tatik. 

Az 1920: XI. t.-c. az összes hivatalnoki kart kívánja szabá-
lyozni. Ez a törvény az állami, államvasúti és vármegyei tisztvise-
lőkre s egyéb alkalmazot takra vonatkozó egyes intézkedésekről 
szólva, követeli, hogy külön törvényben állapíttassák meg egyrészt 
az állami, államvasúti és vármegyei t isztviselőknek és egyéb alkal-
mazottaknak a jövőben szükséges létszáma, és másrészt az, hogy 
a jelenleg meglevő és a jövőre megállapított létszám közötti elté-
rés mikép egyenlí thető ki (2. §.). Kimondja továbbá, hogy mind-
addig, mig ez a törvény hatályba nem lép, tisztviselőt és alkalma-
zottat nem lehet más állásra kinevezni, mint amilyen álláson ezidő-
szerint alkalmazva van ; sőt a már rendszeresí te t t és ezidőszerint 
üresedésben levő vagy azután megüresedő állásokat egyáltalában 
nem szabad betölteni ; sőt tovább menve senkit sem lehet sem 
fizetéstelen vagy tiszteletbeli minőségben, sem napidíjas (díjnok, 
havidíjas vagy napibéresi) minőségben alkalmazni. 

A törvény feltételezte, hogy a kormány a köztisztviselők ügyé-
nek rendezésével rövid idő alatt e lkészül ; pedig ez az ügy oly 
tengeri kígyó, mellyel 1875 óta a közvélemény állandóan foglalkozik 
és dűlőre még jövőre is nehezen jut. A nemzetgyűlés tehát már 
az 1921 : XXXIV. t.-c.-ben a költségvetési törvény 3. §-ában meg-
engedi, hogy egy alkalommal az elkerülhetlen szükséghez képest 
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több egyénre nézve is kivételt tehessen az alól, hogy más állásra 
a t isztviselőket kinevezhesse. 

Másrészt gondoskodot t a tisztviselők anyagi javadalmazásáról, 
így az 1920 : XI. t.-c. 8. §. jóváhagyja a kormánynak azt az 

intézkedését , mellyel a miniszterek részére 1919 augusztus 1-től 
kezdve évi 12.000 K nyugdí jba is beszámítható rendkívüli személyes 
pótlékot és 1920 március 1-től kezdve ezenfelül a havi nyugdí jba 
be nem számítható működési pót lékot engedélyezet t . 

Ugyancsak az e tö rvény 6. § -ban megvál toz ta t ja az 1922 : LV. 
t.-c. 37. §-nak korlátozását , hogy a nyugdí j évi 16.000 K-nál több 
nem lehet és ebben a tekinte tben csak az a korlátozás marad meg, hogy 
a nyugdí j a beszámítható javadalmazásnak összegét meg nem haladhatja-

Már a háború alatt a törvényhozás a t isztviselőket segélyben 
részesí te t te és az 1917 : IX. és XV. t.-c. részletesen szabályozta a 
pénzbeli segélyt . Az 1920: XI. t.-c. 7. §-ban jóváhagyja a kormány-
nak azt az intézkedését , mellyel a készpénzbeli segély helyett 1920 
március, április, május és június hónapokra kedvezményes árú 
élelmiszert és tüzelőanyagot engedélyezet t , és fe lhata lmazta a kor-
mányt, hogy 1920. végéig a t isztviselőket kedvezményes árú 
élelmiszerben és tüzelőanyagban részesí thesse, továbbá mérsékel t 
árú ruházati és lábbeli cikkekkel való ellátásáról, valamint olyan 
étkezdék létesí téséről a lehetőséghez képest gondoskodhassék, melyek-
ben az illetők a kedvezményes árú élelmiszer és tüzelőanyag meg-
felelő része el lenében mérsékel t árú ebédet és vacsorát kaphassanak. 
Ezeket a kedvezményeket 1921 március végéig fenn ta r t j a az 1920. 
évi XL. t.-c. 3. §. 

Az 1921: XXIII. t.-c. (költségvetési törvény) 9. §. jóváhagyja a 
kormány abbeli intézkedését, mellyel a közszolgálati t isztviselőknek 
és nyugdí jasoknak havi drágasági segélyét és lakbérét 1920 augusztus 
1-től kezdve fölemelte. Azokban pedig felhatalmazza, hogy a köz-
tisztviselők egyes csopor t ja i részére rendszeres í te t t természetbeni 
el látások kérdésé t rendelet i úton újból szabályozza. 

Az 1922: V. t.-c. a közszolgálati tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
(nyugdíjasok, özvegyek és szülőtlen árvák) anyagi helyzetének 
javítása, valamint az egyes állami bevételek fokozása tárgyában : 
AZ eddigi rendkívül i segélyeken felül ú jabbakat engedélyez és" 
e célra összesen 1020 millió K hitelt nyújt . 

Az 1920 : XXIV. t.-c. 22. §. a köztisztviselők és alkalmazottak 
számára megszüntet i a járandóságaikról szóló nyugta ta tványok 
bélyegét és a 23. §. megszüntet i a szolgálati díjakat. 
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íme a nemzetgyűlés működése pénzügyeink terén. Egy halmaz 
törvény, melynek célja keresve-keresni az óriási szükséglet fedezé-
sére alkalmas eszközöket. Ujabb adók, illetékek, jövedékek, vált-
ságok jelennek meg és az eddigi pénzügyi for rásokból mindig 
többet és többet merí tünk. Majdnem rendszer nélkül támadnak ú j 
adóforrások és sokszor t e rmésze tük ellenére fokoztatnak a más 
viszonyok közt javasolt és más célra szolgáló adók. Rendszerről, 
különösen adórendszerrő l szó sem lehet. Pénzügyi intézkedéseinket 
máról-holnapra, ahogy azt az ötlet felkölti, lát juk megjelenni. így 
ma pénzügyeink te rén alakilag is oly kuszált tö rvényha lmaz áll 
érvényben, mely mind az adózók, mind a pénzügyi tisztviselők 
számára nehezen nyúj t t á j é k o z á s t ; és épp ezért folytonos önkényre 
vezet és az adózókat igazságtalanul fogja terhelni. Mindezekhez 
járul pénzünk ér tékének hanyatló irányzata, mely számos pénzügyi 
tárgyalásnál, ahol az ér ték megállapítása^ képezi az adó vagy illeték 
alapját, lehetetlen ál lapotokat teremt, és a tö rvény szószerinti 
alkalmazásánál az adózó vagy il letékköteles vagyoni romlására 
vezet. Szóval ott állunk ma, hogy pénzügyeink, de főkép közgaz-
daságunk érdekében minél előbb egész adórendszerünket ú j ra meg 
kell t e remtenünk . 

A háború és a nehéz idők, melyeket á tszenvedtünk, oly vi-
szonyokat létesítet tek és oly helyzetbe hozták közgazdaságunkat , hogy 
nagyon is meg kell fontolni a jövő adórendszerét . Senki sem fogja 
ma kívánni, hogy a fogyasztási adók, a forgalmi adók, az örökségi 
illetékek ne fe j lesztessenek oly módon, hogy belőlük az államház-
ta r tás rendes bevétele a háború előttinél nagyobb, még pedig 
sokkal nagyobb legyen. De a fősúlyt mégis az egyenesadókra kell 
fektetni s itt a rendszer gerincét a jövedelmi adó képezi. Ezt kell a 
nemzeti élet természetéhez illeszteni, itt kell é rvényre jut tatni azt, 
hogy a tényleg jövedelmező üzletek, legyenek már most mezőgaz-
dasági, ipari vagy kereskedelmi műveletből származók, egyenlő 
módon adózzanak. 

Mindaddig, míg egyrészről hirdet jük, hogy ennek az ország-
nak fenntar tó ere je a mezőgazdaságban fekszik ; mindaddig, míg 
hangoztat juk, hogy ebben az országban kétharmadrésze a lakosság-
nak mezőgazdaságból él ; és másfelől a gazdát bármi okból nem 
vonjuk hasonló arányban az adóterhek viselésébe ; míg kormányunk 
és pénzügyminisztereink nem mernek arra az álláspontra lépni, hogy 
a mezőgazdaság, mint az ország fő gazdasági ága az ország adó-
terhét is jövedelmezőségéhez képest abban az arányban kell hogy 
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viselje, amelyben ez a többi foglalkozásbelieket terheli : egészséges 
pénzügyi adózási és közgazdasági rendszerről ne is á lmodjunk. 

A köz tuda tba kell jut tatni azt a nézetet , és vele gazdatársa-
dalmunknak meg kell barátkoznia , hogy jövő adórendszerünk alapja 
és gerince csak a jövedelmi adó lehet. De köztudatba kell jut tatni 
azt is, hogy a jövedelmi adó csak akkor fog az ország é rdekére 
szolgálni, ha annak gerince a. mezőgazdasági jövedelem. 

Matlekovits Sándor. 
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Közlemények és ismertetések. 

Bevezetés a szociológiába. 

Nagy Dénes. Bevezetés a szociologiába. Budapest, a Genius 1922. Szabad 
Iskola III. sz. kötete, 94. 1. 

Ahogy a kis könyvecskét — melynek stílusus kiállítását is ki 
kell emelni — végigolvastuk, szinte sajnáltuk, hogy szerzőnek nem 
volt több tere mondanivalóinak kifej tésére. Aki olyan szűk kere tek 
között is, mint amelyek Nagynak rendelkezésére állottak, olyan 
tömören s mégis világosan és elevenen tud ja előadni gondolatait s 
szerényen az egyes iskolák tanításainak összefoglalása mögöt t a 
maga felfogását is é rvényre juttatni , annak módot kellene keríteni 
arra, hogy nagy olvasot tságának s komoly gondolkozásának gyümöl-
cseit teljes egészükben is kamatoztassa a köz okulására. Szerencsés 
véletlen, hogy legalább azok az előadások (talán jobb lett volna, 
ha e könyv címében is utal annak eredetére) , melyeket szerző a 
szociológiáról tar tot t , alkalmat nyúj to t tak neki azok egy részének 
kiadására ; de amily élvezettel olvashat ja az érdeklődő az abban 
foglalt fe j tegetéseket , ugyanolyan figyelemmel vár ja a beígér t foly-
tatást, mely a legfontosabb társadalmi tünemények (gazdálkodás, 
vallás, osztály stb.) fe j lődésének vázlatát fog ja majd nyújtani. 

Az első előadás a tudomány kialakulásával foglalkozik s a annak 
egyszerű, könnyen ér the tő definícióját adja : a tudomány tapasz-
talatorganizáció, melynek célja, hogy az életben fe lmerülhető minden 
problémában ú tmuta tás t adhasson. Ezután át tér a társadalomtudo-
mány autonómiájára , mely Comte Ágostonnal kezdődik és konklú-
ziója az, hogy a szociológiának is szaktudománynak kell lennie. 
Nagyon szépek e fejezet végső szavai : „A tudás mérsékel, önural-
mat ad és a valóban elmélyült képzet tség mindenkor hagy némi 
helyet a kételynek s nem teszi merevvé, bírálatot nem tűrővé a 
gondolkodást" . Valóban szép gondolat , melynek érvényre nem jutását 
sa jnos oly sokszor tapasztal juk. 

A második előadás a cselekvés és szabadság viszonyát jellemzi. 
Az alsóbbrangú társadalmakat a merev, hajlíthatatlan szokások uralma 
jellemzi, a mai társadalmakat már nagyobb mozgékonyság s ezek tag-
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jaiban már megvan a kritikai szellem. Azt persze nem lehet várnunk, 
hogy a társadalmi lét valaha is tel jesen tudatos legyen, hogy mindenki 
minden társas t evékenységének lássa és tudja az ér te lmét és okait. 
A társadalmi tünemények racionális kr i t ikájának magasla tára elsők-
nek a görögök tud tak emelkedni (III. fejezet) , Xenophanes, Sokrates , 
Plato s utóbbira nézve szerző megjegyzi, hogy a tőle e redő kommu-
nista ál lameszmény a túlzó athéni individualista szellemmel szemben 
öltött tes te t . Mint el lentétet kiemeli, hogy Rousseau viszont az 
egyéniséget korlátoló társadalomjogi elnyomatással szemben egy 
individualista államot akar nyerni. 

A módszer kérdésére térve át, (IV. fejezet) megállapít ja, hogy 
a szociológia módszerének első problémája meghatározni ama 
je lenségeket , melyek annak sa já tos terü le téhez tar toznak. A módszer 
a tudománnyal fejlődik, gazdagodik, mondja Nagy Dénes s a szoci-
ológia művelőinek előítélettől mentesen (ezt nem lehet eléggé erősen 
hangsúlyozni !) kell elmerülnie a tapasztalat szerint társadalmiaknak 
ta r tha tó tünemények tömegébe, Az alapos munka teszi szükségessé 
azt a — sokak által nehezen megér the tő — tényt, hogy a szociológia 
gyakran kénytelen visszamenni a tör ténelem előtti korokba, melyek-
ben az emberi fe j lődésnek „ je lentőségükben leg terhesebb" esemé-
nyei lejátszódtak. A gazdaságtör ténet , a jogfej lődés , a statisztika, 
a pszichológia stb. mintmegannyi emeltyűk, melyek révén a szocio-
lógia a maga nehéz problémáit megforga tha t ja . 

Viszonylag nagyon behatóan foglalkozik szerző (az V. előadás-
ban) Comte filozófiájával, kinek főcélja volt az, hogy a bölcseletet 
tel jesen pozitívvá tegye. A pozitív filozófia egyik része a szociológia, 
melynek pozitívvá tételét Comte bőven kifejti. A forradalmak viharain 
átment Magyarország lakossága előtt mennyire ismert fogalmak 
azok az aranycsengésű szavak, melyekkel Comte az igazi politikai 
rendszer két alapfeltételét jellemzi : a rend és haladás ezek ! Sze-
rencsésnek tar tom szerző fej tegetéseiből azt az idézést, mely szerint 
a forradalom elméletei nem képesek a rende t megteremteni : a forra-
dalmi intézményes alkotások javarészben a régi rendszer intézményei 
voltak, új, metafizikai nevek alatt. 

Comte után a biológia fel lendüléséről beszél szerző (VI. feje-
zet) s főkép Spencerről , kinek bölcseletében az az elv szűrődik le, 
hogy az emberi tudás viszonylagos és a világ valódi mibenléte 
megismerhetet len. A nagy angol tudós kutatási módszerének ismer-
te tése után röviden e módszer hibáira is rámutat . A kritika még 
erősebben kicsendül szerző hangjából Marx tanainak vázolásánál 
(VII. fejezet), ahol utal a tör ténelmi materializmus egyoldalúságára 
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s arra, hogy a társadalmak é le tmenetének és küzdelmeinek az 
osztályharcon kívül más fontos tényezői is vannak, a nemzetek, 
fajok, egyházak stb. Tekintet tel arra, hogy Nagy is rávilágít arra, 
hogy a marxizmus elméleti megalapozásából folyik közvetlenül a 
modern szocializmus gyakorlati-polit ikai p rogrammja , nem ár to t t 
volna a revizionista irány frontvisszahuzását is ismertetni s a jelen-
kor tapasztalataira támaszkodva a marxizmus túlzásait valamivel 
még plasztikusabban kifejteni. 

A könyvecske VIII. fe jeze té t a lélektani módszereknek szen-
telte a szerző s igen szép az a példája, mellyel a tömegek lélek-
tanát Shakespeare Jul ius Caesar jából vet t jelenettel eleveníti meg. 
A tömeglélektani vizsgálatok nélkül a forradalmakat sem lehet meg-
érteni ; Anatole France „Az Istenek' szomjúhoznak" című regényére 
való hivatkozása is nagyon találó. 

Az előadások két utolsója Dürkheim szociológiai módszerét 
ismerteti előbb ál talánosságban, majd pedig annak egyik problémája 
kapcsán Dürkheim szerint a szociológia nagyrészben történelem, a 
szó bizonyos sa já tos é r t e lmében ; a szociológia a különböző társa-
dalmakra érvényes tö rvényszerűségeke t igyekszik felfedezni, kísér-
letezéseit az összehasonlítás út ján végezve. A részletesebb előadás 
során szerző közli főbb vonásaiban Durkheimnek az öngyilkosság-
ról közölt kutatásait , ismerteti az egoista, az altruista és az 
anomikus öngyilkosságot s rámuta t arra, hogy e látszólag szűk, 
elhatárolt témából alapjában a társadalom egész erkölcsi életéről 
szerzünk tudomást . 

Talán kissé hosszabban is ismertet tem a szokásosnál Nagy 
Dénes könyvét. Tettem azonban ezt abban a meggyőződésben, hogy 
egy olyan sokat igérő magyar szociológus munkájával foglalkoztam, 
akitől a tudomány még sokat várhat . Laky Dezső. 

Az 1920. évi budapesti népszámlálás eredményei. 
Budapest székesfőváros statisztikai közleményeiben megjelent az 52. sz. 

„Az 1920. évi népszámlálás eredményei" címmel. Budapest, 1922. 32. 1. 

Dr. Thirring Gusztáv, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója 
a népszámlálás fő adatait közli és érdekes szöveggel kiséri. Ezek 
szerint a főváros népességének száma vo l t : 

p . - szaporulat természetes bevándor-
s z a m a számban = o/0 szaporulat lás útján 

1890 506.384 — — — — 
1900 733.358 226.974 44*8 67.547 159.427 
1910 880.371 147.013 20'0 65.557 81.456 
1920 930.247 49.876 5'4 —14.822 64.698 
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A főváros lakosainak növekvésében beállott nagymérvű csökke-
nést gazdasági okokban és a háborúval kapcsolatos jelenségekben 
kell keresni. A gyáripar némely ágaiban beállt pangás következmé-
nyei a külvárosokban észlelhetők ; a munkáslakások (pl. a kőbányai 
téglavetők munkásházai) üresek, az albérlők száma megcsappant, a 
kommunisták az országból megszöktek, sok közülük internált tábo-
rokban van, a zsidók (galíciaiak) kimentek az országból, a világ-
háború alatt számosan elestek. Budapest az utolsó 10 évben csak 
kisebb szaporodást mutat fel, holott Bécs népessége 189.493 és 
Berliné 154.827 lélekkel fogyott. 

Az épületek száma 20.000 és pedig 1985-tel több mint 10 évvel 
ezelőtt. A gyarapodásból 744 esik a Duna balpartjára és 1241 a 
pesti részre. Volt: 

1910-ben 1920-ban tehát több 
földszintes ház . . . . . . 9.617 10.669 1.052 
egy emeletes . . . . . . . . . 2.987 3.015 28 
két emeletes ._ 2.008 2.114 106 
három, emeletes . . . . . . 2.654 2.829 175 
több emeletes. . . . . . .... 719 1.342 623 

A lakalkalmatosságok (lakások, üzletek, irodák stb.) 211.559 
volt 1920-ban és 201.843 1910-ben, tehát a szaporodás 9716 lak-
alkalmatosság. Ebből lakás 208.189 szemben 169.038 lakással, tehát 
39.155-tel több. A rendes lakások száma minden kerületben szapo-
rodott, ami különösen azáltal keletkezett, hogy több lakás szét-
osztatott. A lakások nagysága szerint volt : 

/ 1910 1920 tehát több 
0 szobával (csak konyha) .. 475 639 164 
1 „ . . . _ 92.825 110.682 17.857 
2 „ . 41.376 55.009 13.633 
3 „ . 18.324 24.056 6.332 
4 „ . 9.192 10.749 1.557 
5 „ . 3.684 4.037 353 
6 „ 1.524 1.380 143 
7 „ 727 536 —191 
8 „ 377 282 — 175 
9 és több .. . — . . . . . . . . . _. 530 299 —231 
Mig az összes lakások száma 23 2°/0-kai emelkedett a szoba" 

nélküliek 34'5, a 3 szobásoké 34*5, a 2 szobásoké 32,9°/<rkal, az 1 
szobásoké már csak 19'2, a 4 szobásoké 16'9 és az 5 szobásoké 
9'6°/0-kal szaporodott. A 6 szobánál nagyobb lakások száma mind 
megfogyott, így a 6 szobásosok 9"4, a 7 szobásosok 26*3, a 8 szobá-
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sosok 46'4 és a még ennél is nagyobbak 43'670-kal. A proletár-
diktatúra alatt tö r tén t erőszakos belakol taiások okai a *nagy meg-
fogyatkozásnak. 

A lakâssûrûség 9'570-kal nagyobbodot t vagyis a lakásviszonyok 
rosszabodtak. A lakásokban lakott : 

1910 1920 tehát több 
0 szobás (konyha) . . . 1.448 2.708 1.250 
1 szobás lakásban . . . 402.326 413.296 10.970 
2 » » — 207.270 240.039 32.769 
3 » ,, — 95.645 120.854 25.219 
4 » ., — 52.228 48.576 6.348 
5 » » — 22.337 24.683 2.346 
6 » „ — 10.119 9.740 — 379 
7 V „ — 5.145 4.137 —1.008 
8 ff » 2.707 1.657 —1.050 
9 és több lakásban . . . 4.783 4.483 — 300 

A kisebb lakásokban lakó népesség száma növekedet t legerő-
sebben, míg a nagyobb lakások felé az arány kisebb, sőt a 6 szo-
bás lakásoktól kezdve csökkenés állt be. 

Kerületek szerint a főváros népessége egészen különböző ala-
kulást m u t a t ; az utolsó 10 év alatt a főváros összes népessége 
5 '7%-kal szaporodott , még pedig jobbpart i része (Buda) 21 '2%-kal 
és balparti oldala (Pest) csak 2 '1%'ka l . Sor szerint szaporodot t az 

I. kerület 35-1% -kai 
II. » 18-1 V 
X. n 15-1 » 

V. » 13-5 » 
IV. » 12-4 V 
III. » 3-8 n 
IX. n 3-8 » 

VI. » 3-0 » 

VIII. » 4-3 » 

VII. 3-0 n 

megfogyot t a 

A népesség démografiai viszonyait részletezve nem szerint 
erős eltolódás mutatkozik. Férfi volt 1910-ben 436.604 és 1920-ban 
430.412, tehát 6.192 fővel kevesebb, holott nő volt 446.767 és 
499-835, tehát 55.068 fővel t ö b b ; s így ma 1000 férfira 1161 nő 
esik, holott 1910-ben csak 1036 esett . 

Nemzetiség szerint egyedül a magyar szaporodott , még pedig 
11 '9%-kal ; ma a főváros lakosságának 90 '9%-a magyar. A többi 
nemzetiség közül megfogyot t a német 30'6%-kal, a tót -37'1%-kal, 
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a szerb 72'4%-kal, az oláh 39'6 /0-kal, a horvát 57-2% és a lengyel 
25'2%-kal. 

A vallás tekinte tében a nemzet iségekben beállt változás jut 
ki fe jezésre ; a szerbek és oláhok csökkenése kifejezést nyer a gö rög 
keleti vallásúak számának 44 '5%-kos apadásában, a tótok csökke-
nése az ág. evangél ikusok 2%-kos fogyásában. A római katho-
likusok száma 5'4 és gö rög katholikusoké 5 '9%-kal gyarapodot t ; a 
r e fo rmátusok 13, a zsidók 4 '4%-kal szaporodtak. Az Erdélyből mene-
kültek az unitár iusok számát 128'1%-kal, általános számban 2716 
fővel gyarapí tot ták. A vallás szerinti megoszlás ma következő : a 
népesség 59'6°/0

_a római katholikus, 22 '9%-a zsidó, 10 5°/0-a refor-
mátus, 4 '6%-a ág. evangélikus, 1 '1%-a görög katholikus, 0'50/ -a 
unitárius és 0"4°,/0-a görög keleti. 

A bevándor lás hatását a fővárosra az előzetes e redmények a 
háború alatt 202.342 főre számítják, melynek több mint a fele azaz 
123.632 fő az 1918—19. és 1920. évre jut . A munka felfogása sze-
rint a háború alatt a bevándor lás nem volt aránytalan nagy. Ugyanis 
a népszámlálás előtti 5 év óta Budapes t re jöt t 1890-ben 114.844 
egyén, 1900-ban 168.404 és 1920-ban 159.652; eszerint a háború 
alatti természetel lenes bevándor lás kisebb tömeggel gyarapí tot ta a 
fővárost , mint előbb a normális gazdasági fej lődésből e redő termé-
szetes beözönlés. 

A bevándorlással kapcsolatban megemlékezik a füzet a vagon-
lakókról. 1920. évben 1016 egyén Íratott össze vagonokban. A mene-
kültek óriási tömegei rendes lakásokban vagy egyéb helyiségekben 
(iskolákban, hivatali helyiségekben, barakkokban) nyertek elhelvezést. 

(—vits.) 

Magyar Közgazdasági Társaság. 
Felolvasó ülés. 

Május 18-án Pap Dezső államtitkár felolvasást ta r to t t „A nem-
zetközi munkaügyi szervezet működése" címen. Előadását szép szám-
ban megjelent tagjaink nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadták. 

Tanácskozmány a gabonazálogleveleki öl. 
Június 28-án tá rsaságunk rendkívüli nagyszámú érdeklődő 

közönség jelenlétében tanácskozmányt ta r to t t a gabonazáloglevelek-
ről. Matlekovits Sándor elnök bevezetése után Koós Zoltán bőven 
ismertet te a gabonára szóló záloglevelek tervét , előadásához Éber 
Antal fűzöt t hosszabb fe j tege tés t . A tanácskozmányt egész ter jedel-
mében közöljük a Közgazdasági Szemle legközelebbi számában. 
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Igazgató-választmányi ülés. 

Június 21-én tartotta ülését igazgató-választmányunk Matleko-
vits Sándor elnökete alatt. A választmány tagjai közül megjelentek : 

/ 

Buday László, Bud János, Exner Kornél, Eber Antal, Fellner Fri-
gyes, Fekete Ignác, Gorove László, Hantos Elemér, Kovács Gyula, 
Kovács Rezső, Lukács György, Matyasovszky Miklós, Navratil Ákos, 
Pap Dezső, dr. Paupera Ferenc, Somogyi Manó, Teleszky János, 
Vágó József. 

Elnök előterjesztette a társaság jövő évi működésének terve-
zetét, s a tartandó előadások és tanácskozmányok programmját-
Elhatároztatott, hogy a törvényhozás működését a társaság állán" 
dóan figyelemmel fogja kísérni s a szőnyegre kerülő gazdasági és 
pénzügyi kérdéseket szakemberei által is meg fogja világíttatni. A tár-
saság emellett lehetőség szerint súlyt fog helyezni a közgazdasági 
elmélet művelésére is. 

Elhatároztatott továbbá, hogy a külföldi gazdasági viszonyok állandó 
szemmeltartása végett külön szakosztály alakíttassék. Végül Éber 
Antal alelnök felszólalására kimondatott, hogy közgazdasági életünk 
egyetlen tudományos orgánuma,, a „Közgazdasági Szemle" az eddi-
ginél bővebb terjedelemben jelenjék meg és az aktuális problémá-
kat megfelelő cikkekkel állandóan szakszerű vizsgálat tárgyává 
tegye. 

, * 

A választmány a Magyar Közgazdasági Társaság új tagjaiként a 
következőket vette fel : 

Braun Ferenc p. ü. számvizsgáló, Hábori György gázgyári tiszt-
viselő, dr. Gyulay Tibor keresk. és iparkam. ügyv.-titkár, dr. Ke-
mény Dezső keresk. és iparkam. ügyv.-titkár, dr. Klein István üg>v.-
igazgató, dr. Kovács Dezső kereskedő, dr. Paupera Ferenc vezér-
igazgató, Podany Pál műegy. hallgató, Sokel László műegy. hallgató, 
dr. Zakariás János ügyvéd, Szóld Manó, Csepeli Hengermalom r.-t., 
Keleteurópai Forgalmi Bank, Július Lipót kereskedő, Tormay Béla 
min. tanácsos, Stux Sándor vezérigazgató, Gyömrei Sándor keresk. 
kam. titkár, Kuthy Árpád oki. gépészmérnök, Fispán Béla vállal-
kozó, Popper József tanuló, Nagy János nyugalmazott állam-
titkár, Vargha Ferenc kir. kúriai tanácselnök, Magyar Országos 
Központi Takarékpénztár, dr. Kovalóczy Rezső nagykereskedő, dr. 
Tuszkai Ödön orvos, Dobrovits Sándor min. titkár, dr. Várszeghy 
János min. s. fogalmazó, Kádár Károly min. fogalmazó, dr. Szőnyi 
Gyula min. s. titkár, dr. komjátszeghi Szentkirályi Ákos ügyvéd, 
dr. Ország Sándor tisztviselő, Tóth Rezső tisztviselő. 
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Többtermelési szakosztály. 
Pályázati hirdetmény. 

A Magyar Közgazdasági Társaság többtermelési szakosztálya 
megbízást akar adni a következő munka megírására : 

Címe: „A szabadforgalom előnyei valamint hátrányai és ez 
utóbbiak kiküszöbölésének módja11. 

A munkának tartalmaznia kell mindazokat a történelmi és sta-
tisztikai adatokat és okfejtéseket, melyek általában a szabadforga-
lom mellett vagy ellene szólanak. Azután e kérdést a) európai, 
b) kisebb gazdasági területi probléma, végül c) csupán Magyar-
országra korlátozott gazdasági berendezkedés gyanánt kell szem-
ügyre vennie. A munka továbbá tartalmazza a tárgyi és időbeli 
feltételeket, melyek nálunk a szabadforgalom teljes vagy részleges 
megvalósítását lehetővé teszik és annak vizsgálatát, hogy e feltéte-
lek megvalósítása mennyiben áll a magyar társadalom vagy kor-
mányzat módjában. Szembe vagy egymás mellé helyezve az ipari 
és mezőgazdasági termelés, a kereskedelem és fogyasztók érdekét, 
főképen a közérdek szempontjából kell az előnyök és hátrányok 
mérlegét felállítani. 

A szakosztály felhívja mindazokat, akik e munka megírását 
vállalják, hogy aláírás nélkül küldjék el 1922 augusztus 31-éig alul-
írt szakosztályigazgató címére (VI., Üteg-utca 13) az általuk írni 
szándékolt munkának csupán tervezetét. E tervezetet lássák el jel-
igével és csatoljanak hozzá jeligés levélkét, mely nevüket és lak-
címüket rejti. A tervezet tartalmazza a megírandó munka fejezeteit 
és ezeknek néhány rövid mondatba szorított tartalmát, továbbá a 
munka előrelátható terjedelmét, azt az időt, mely alatt a munka 
elkészülhetne, végül azt is, hogy írója mekkora tiszteletdíjat igé-
nyel, mely célra ezidőszerint 20.000 korona áll a szakosztály ren-
delkezésére. 

A szakosztály a benyújtott tervezetek közül a három legjobbat 
egyenként 2500 koronával díjazza s áz egyiknek íróját megbízza a 
munka kidolgozásával. 

Kovács Rezső s. k. Lukács György s. k. 
szakosztály igazgató. v. b. t. t., nemzetgy. képviselő, 

v szakosztály elnök. 
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r f Táviratcím : Lloydlukács 
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Wiedner Hauptstrasse 1. — Karlsplatz 14. 5g_5_7g 
5 9 - 5 — 7 9 

A K ő b á n y a i P o l g á r i Ser főző r.-t. e. hó 15-én tartott közgyűlésén 
részvényenként 70 korona osztalék kifizetését, továbbá 12.500 darab 600 korona 
névértékű részvény kibocsátását határozta el, melyek 2 :1 arányban bocsáttatnak 
a régi részvényesek rendelkezésére darabonként 2650 korona befizetés ellenében. 
A közgyűlés egyben elhatározta a részvénytársaságnak a Szent István Tápszer-
müvek r.-t.-gal való egyesülését. Az elővételi jog f. hó 18-tól julius 31-ig bezáró-
lag gyakorolható a társaság pénztáránál, X., Maglódi-út 17., továbbá a Magyar 
Általános Hitelbanknál és a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbanknál. 

A M a g y a r Cukoripar r.-t. az 1921/22-iki üzletévre 300 korona osztalékot 
fizet és alaptőkéjét 18 millió koronáról 30 millió koronára emeli fel olyképen, 
hogy a részvényeseknek minden 3 darab részvényre 2 új, egyenként 600 korona 
névértékű részvényt ad. 

A z O r s z á g o s F a t e r m e l ö r.-t. érdekköréhez tartozó s az utódállamok 
területén működő vállalatok egységes vezetésének biztosítása, valamint a külön-
böző valuták ingadozásából eredő bizonytalanság és kockázat kiküszöbölése cél-
jából a Blankart & Cie zürichi cég, valamint az S. Bleichröder berlini bankház 
közreműködésével Zürichben egyenlőre 3 millió svájci frank alaptőkével „O/a" Holz-
industrie A.-G. néven új társaság alakult. A svájci társaság átveszi az Országos 
Fatermelö r.-t. összes üzleteit és azok egységes vezetéséről, valamint e vállalatok 
termékeinek világpiacon való elhelyezéséről gondoskodni fog. Az átalakulással 
kapcsolatban a Blankart & Cie cég az Országos Fatermelö r.-t. részvényeseinek 
jogot biztosít arra, hogy részvényeiket „Ofa" Holzindustrie A.-G. részvényekre 
cserélhessék át. A mai napon közzétett hirdetmény értelmében minden 25 darab 
1921. évi szelvénnyel ellátott Országos Fatermelö r.-t. részvény ellenében 4 darab 
egyenként 50 svájci frank n. é. 1922. évi osztalékjogosultsággal biró „Ofa" Holz-
industrie A.-G. részvény lesz átvehető ; ezenfelül pedig az újonnan alakult svájci 
társaság a részvények átcserélésével egyidejűleg az Országos Fatermelö r.-t. 1921. 
évi szelvényeinek megváltása fejében részvényenként 50 koronát utalki. A rész-
vények kicserélése 1922 junius 27-től 1922 julius 10-ig az Országos Fatermelö r.-t. 
budapesti pénztáránál (V., Sas-utca 1.) eszközölhető. Az újonnan alakult svájci 
társaság alaptőkéjének megállapításánál az alapításnál közreműködő intézetek 
elsősorban arra voltak tekintettel, hogy az alaptőkének aránylag alacsony összeg-
ben való megszabásával az új svájci társaság részvényeseinek teljes értékű valu-
tában is, a külföldi igényeknek megfelelő kamatoztatás biztositható legyen. A svájci 
társaság igazgatóságában dr. Éber Antal, Fuchs Artúr, dr. h. c. Guttmann Artúr 
(S. Bleichröder cég képviseletében) Krausz Simon, Reitler Artúr dr. (Blankart á Cie 
cég képviseletében) Sonnenfeld Lajos és dr. Wittmann Ernő foglalnak helyet. 

A Fabank junius 28-iki közgyűlése elhatározta, hogy 1,733.744 korona 
tiszta nyereség a következő évre vezettessék elő. Az igazgatóságba gróf Ambrózy 
Gyula m. kir. koronaőr, v. b. t. t. és Deutsch Sándor, a Spodiumgyár vezérigaz-
gatója új tagokul beválasztattak. 

A Haza i bank r é s z v é n y t á r s a s á g folyó hó 28-án megtartott rendkívüli 
közgyűlése az alaptőkének 100 millió koronáról 150 millió koronára való feleme-
lését határozta el. Minden három régi részvény után egy új részvény vehető át 
500 koronáért, amihez kamat és illeték fejében 25 korona járul, folyó hó 28-tól 
julius 6-ig bezárólag a bank pénztáránál. 

A W i e n e r B a n k v e r e i n junius hó 27-én tartotta Bécsben rendes közgyű-
lését, mely elhatározta, hogy osztalék fejében részvényenként 190 korona = 471/»°/o 
fizettessék. Az alaptőke 2500 millió koronára emeltetett fel olykép, hogy 1500 millió 
korona a tartalékalapból az alaptőkeszámlára átvitetik, miáltal a 400 korona név-
értékű részvények 1000 korona névértékre felbélyegeztetnek. 
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Püspöki uradalmi bérpínce r.-t Vác 
Központi iroda: 

Budapest, V.f Zrínyi-utca 7, 

i Különleges Épitési és Faipari 
Részv.-társ. 
B U D A P E S T , 
VI., Röppentyü-u. 62. 
Telefon : 147-91, 4 - 2 3 , 131-56. 
Sürgönyeim „Kiilépit" Bpest. 

l y é s z i t : Gyorsrendszerü és magasépítése-
ket. Épület-, mű- és tömegbútor-asztalos 

munkákat. Jégszekrényeket és hűtőberende-
zéseket. Keltetőgépeket és baromfitenyésztési 
eszközöket. — V a s s z e r k e z e t e k g y á r t á s a . 
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Lukács & Co., Wien 
SCarisplafi 14. 
Wiedner Hauptsfrasse 1. 

Sürgönyeim : Lloydlukács. 

Érdekközösségben a 
Lloydbank Részvénytársasággal, Budapest. 

Tele fon : 
59-4 -88 , 
59 -5 -78 , 
59 -5 -79 , 
54 -2 -31 , 
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• 
• KIein*féle szappanok a legjobbak. 
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• 
• 

Magyar Lap- és Könyvkiadó r.-t., Budapest. — Felelős igazgató : Kózol Antal. 



A gabonára szóló záloglevelek. 

A Magyar Közgazdasági Társaság 1922 június 28-án tartott 
tanácskozmánya. 

Matlekovits Sándor elnök: Tisztelt társaság! A mai napon 
a gabonazáloglevelek ügyet akarjuk megbeszélés tárgyává tenni. Mél-
tóztatnak emlékezni, hogy annak idején, amikor a földbirtokreformot 
tárgyaltuk, már szóba került, hogy a reform legnehezebb kérdése a 
pénzügyi keresztülvitel, az úgynevezett finanszírozás lesz. Mar annak 
idején több szónok utalt arra, hogy nagyon nehéz lesz a földbirtok 
megvásárlására, illetőleg a földbirtokos kielégítésére megfelelő 
pénzt előteremteni. 

Most, hogy a. földbirtokreform keresztülvitele végül folyamatba 
tétetett, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a pénzügyi kérdést is 
meg kell oldanunk. Bizony éppen a legszerencsétlenebb viszonyok 
közt érkeztünk el ide, mert most valutánk és pénzügyi helyzetünk 
olyan, hogy hosszúlejáratú kölcsönre nem kínálkozik a szükséges 
mennyiségű pénz ; nem kínálkozik annyi, amennyi a földbirtokreform 
végrehajtásához múlhatatlanul kellene. 

Mint méltóztatnak tudni, papirpénzvalutánk az utolsó évben 
0'45—2'85 centimes közt hullámzott. Ez egyáltalán nem nevezhető 
stabil valutaállapotnak s alig képezheti alapját hosszúlejáratú köl-
csönnek. A hosszúlejáratú kölcsönökre legjobban alkalmas arany-
kölcsönökkel azonban olyan szomorú tapasztalatokat tettünk a múlt-
ban is, hogy azokat mai szegényes viszonyaink között alig lehetne 
újra propozicióba hozni. 

S itt most felmerült a kérdés, vájjon nem lehetne-e arra, ami-
ből a gazdának a legtöbb van, tehát a búzára fektetni az egész 
finanszírozás tervét, annyival is inkább, mert az állam erre már pél-
dát adott a vagyonváltságnak a búzával való kapcsolatba hozatalakor. 

Ha tisztán teoretice vizsgáljuk a kérdést, akkor azt kell meg-
állapítanunk, hogy a tudomány legkevésbé sem tekinti, sőt nem is 
tekintheti állandó és biztos értékmérőnek a gabonát, mert a gabona, 

1 
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mint értékmérő hosszú időn át esetleg egyenletesnek mutatkozhat, 
de rövid időközökben nagyon változó. 

A mostani állapotok egyébként nem mérvadók, mert az, hogy 
az idén a búza ára 500 K-ról felment 4000 K-ra, csak annyit jelent, 
hogy megváltoztattuk korlátolt gazdasági rendszerünket, áttértünk 
a szabad gazdasági rendszerre. Ámha a békeidőbeli magyarországi 
állapotokat vizsgáljuk, erre nézve statisztikai hivatalunk egy igen 
érdekes munkát közölt annak idején. Ez a munka a magyarországi 
árviszonyokról szól és benne fel van dolgozva a gabona ára is 
1867—1911-ig, tehát körülbelül negyven éven keresztül. E munká-
ban az évi átlagárakat, azonkívül a havi átlagárakat mutatják ki ; 
eszerint negyven év alatt az évi átlagárak 14 és 32 K közt válta-
koztak, az ugrás tehát körülbelül a kétszeres volt. Ennél sokkal 
nevezetesebbek azonban az eltérések az egyes esztendőkben, oly-
annyira, hog}'- vannak évek, amelyekben 12 K —29 K-ig változnak 
az egyes hónapok átlagárai.* 

Ha már most arról van szó, hogy a gabona legyen az érték-
mérő bizonyos hitelügyletnél, akkor módot kell találnunk arra, hogy 
ezeket az ugrásokat paralizálhassuk, illetőleg meg kell találnunk a 
módot arra, hogy a gabona értékének bizonyos állandósítása jöjjön 
létre. 

Én azt gondolom, tisztelt társaság, hogy ez a tárgy annyira 
érdekes, hogy megbeszélése és megvitatása igazán csak a Közgaz-
dasági Társaság kebeléből indulhat ki. Szerencsénk volt tehát, ami/ 
kor Koós Zoltán dr.-t, a Földhitelbank igazgatóját sikerült meg-
nyernünk arra, hogy előadás keretében az ügy állását és fejlődését 
bemutassa. Az ő előadása legyen az alap, amelyhez az urak hozzá-
szólásaikat fűzhetik. 

Kérem a tisztelt előadó urat, tartsa meg előadását. 

* Egy-egy évben a búza havi átlagára követkevő ingadozást mutat ; 
legkisebb legnagyobb különbség 

kor. kor. kor. 
1902. év szeptember 13'98 február 18-70 4-72 
1903. n augusztus 15-08 január 16 16 118 
1904. r> január 15-88 szeptember 21-48 5-60 
1905. n október 1621 február 19-94 373 
1906. n október 14-24 január 17-24 3 00 
1907. n január 

április 
14-67 december 25-76 11-09 

1908. » 
január 
április 22-96 december 25-73 2-77 

1909. » január 25-88 június 32.68 6'80 
1910. 19 június 19-40 január 2936 996 
1911. » január 22-68 június 25-55 2-89 

A tíz év alatt a legkisebb ár 13.98 és a legmagasabb 32 68 K közt 18-70 
korona, vagyis 125% volt a hullámzás. 
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Koós Zoltán: A búzazáloglevelek eszméje és azok megvaló-
sításának terve három különböző fázison ment keresztül. Az első 
az volt, amikor a parlament elé terjesztetett a vagyonváltságról 
szóló törvényjavaslat. Akkoriban mindenki azon törte a fejét — 
különösen az ingatlan vagyonváltságot illetőleg — hogy hogyan 
lehetne ezt olyan módon finanszírozni, hogy abból az államnak 
olyan haszna legyen, mint amilyent mindannyian kívántunk. Mi : a 
Magyar Földhitelintézet akkor egy javaslatot terjesztettünk a m. 
kir. pénzügyminiszter úr elé, amelyben az ingatlan vagyonváltság 
finanszírozására a búzára szóló záloglevelek kibocsátását hoztuk 
javaslatba. 

Ennek a javaslatnak a lényege az volt, hogy az ingatlan 
vagyonváltság a mezőgazdasági ingatlanok után búzában vettessék 
ki, így a birtokosoknak az állammal szemben búzatartozásuk lett 
volna. Ezeket azután jelzálogilag lehetett volna biztosítani azokon 
az ingatlanokon, amelyeket az terhelt. A jelzáloggal biztosított búza 
követelés alapján lehetett volna azután értékpapírokat forgalomba 
hozni, még pedig búzáért, búzában fizetendő papírokat. 

A javaslat az volt, hogy ezek a záloglevelek, kötvények, 
vagy bárminek is nevezzük is ezeket a papírokat, effektív búzában, 
vagy- lisztben legyenek teljesítendők és éppen ez látszott reményt 
nyújtani arra, hogy e papírok esetleg a külföldön is plasszirozhatók 
lesznek. Ez lényegében azt is jelentette volna, hogy az állam azon 
exportfölöslegét, amely a következő években adódik, előre leköti 
és eladja. 

Az akkori pénzügyminiszter úr ezt a propoziciót elfogadta és 
meg is bízta a Földhitelintézetet a keresztülvitellel, azonban az idő-
közben történt személyi változások miatt ez a dolog megoldásra 
nem került. 

Az a körülmény, hogy a legfőbb fórum, a m. kir. pénzügy-
miniszter úr a mi javaslatunk elismerésére készült, ösztönzött ben-
nünket arra, hogy e gondolatnak egy más megoldású kidolgozását 
terjesszük elő a földbirtokreform finanszírozására vonatkozólag, nem 
ugyanabban a formában, amint azt a vagyonváltság finanszírozá-
sára vonatkozólag tettük, hanem azzal a módosítással, hogy itt 
búzakövetelések alapján aranyfrankra szóló záloglevelek bocsátas-
sanak ki a következő konstrukciók mellett : 

A földbirtok reform keresztülviteléhez a törvény szerint is 
szükséges, hogy bizonyos ingatlanokat megváltsanak a földbirtoko-
soktól. A megváltás alá eső ingatlanokat a földreformtörvény sze-
rint teljes mértékben ki kell fizetni. Az ingatlanok kisebb emberek, 
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kisebb parcellavevők között fognak szétosztatni, akik nagyon ter-
mészetesen nem lesznek mind abban a helyzetben, hogy az ingat-
lan vételárát 100% erejéig készpénzben kifizetni tudják. De ezen-
kívül egyéb okok is voltak, ezekre most nem akarok kitérni — 
amelyek mind ellene szóltak annak, hogy az egész vételár kifizeté-
sét követeljék. Hiszen hogyha forszírozták volna ezt — már t. i. 
azt, hogy bármilyen formában készpénzben fizettessék ki az egész 
vételár — ez elsősorban a földbirtokosoknak lett volna a legna-
gyobb mértékben hátrányos; azoknak, akiknek az ingatlanokat meg-
váltották. 

Azok a parcellavevők, akik tehát az ingatlan vételárát nem 
tudták volna teljesen készpénzben kifizetni, a vételár egy bizonyos 
részével, vagy az ingatlan talajértékének bizonyos százalékával 
mondjuk 50—75%"ávai adósok maradtak volna — még pedig búzá-
ban kifejezett tartozással maradtak volna adósok. 

Ilyen módon — amint látjuk — újból keletkezne egy búzában 
kontrahált tartozás, amelynek alapján záloglevelek bocsáthatók ki, 
mert ezek jelzálogilag biztosíthatók. E záloglevelek — amelyek 
búzakövetelések alapján lettek volna kibocsátva — nem búzára 
szóltak volna, vagyis ezek számláló jószága nem a búza, hanem 
arany frank lett volna, és annak megállapításánál, hogy bizonyos 
búzamennyiség követelése fejében mennyi aranyfrankra szóló köt-
vényt bocsássanak ki, bizonyos óvatos kulcs szerint kellett volna 
eljárni; mindenesetre olyan kulcs szerint, amelynek alkalmazása 
mellett a búzatartozás mindenképen fedezte volna az aranyfrank 
tartozást. 

Ennek a megoldásnak, amely kizárólag a földbirtokreform 
finanszírozását célozta volna és azt igyekezett volna előmozdítani, 
volt két mellőzhetetlen követelménye. Az egyik az volt, hogy a 
szükséges mennyiségű búza, vagy liszt feltétlenül kivitelivám-men-
tesen legyen exportálhacó, mert máskép a gazdák által fizetett, 
beszolgáltatott búzamennyiség aranyfrankra nem alakítható át — a 
külföldi piacra tehát szabadon kellett szállíthatónak lennie — a 
másik pedig —- amely ezzel szorosan összefügg — az állami garan-
cia volt ; mert : hogy ha a helyes 'megoldáshoz szükséges az export 
lehetősége, akkor ehhez állami garancia is szükséges, hisz csak így 
lehet igazán építeni a tervre. Ez a két kellék volt tehát az, amely 
a kérdés globális megoldásánál feltétlenül számba kellett, hogy 
jöjjön. 

Ez a terv azonban a pénzügyminiszter úrnál nehézségekre 
talált és nem volt megvalósítható. A földmivelésügyi minisztérium 



A gabonára szóló záloglevelek. 441 

felhívására újabb javaslatot dolgoztunk ki tehát, még pedig azon 
az alapon, hogy lehetséges legyen kontrahálni búzában jelzálogos 
követeléseket; olyan követeléseket tehát, amelyeknek valutája a 
búza és ezen követelések alapján bocsáttassék ki e jószágra, tehát 
búzára szóló záloglevél, olyan papir szóval, amelynek: számláló 
jószága a búza. A búza csupán valuta itt, tehát kirovó, számláló ' 
jószág; lerovó jószág azonban nem, ez mindig a törvényes fizetési 
eszközben megállapított készpénz lehet csak. Ez a megállapítás áll 
a tartozásra és a záloglevelekre is. 

Az átszámítási kulcsra vonatkozólag ugyanazt az eljárást pro-
ponáltuk, amely a vagyonváltságtörvénynél már megállapíttatott, 
azokra a búzatartozásokra vonatkozólag, amelyek a vagyonváltság-
ból kifolyólag keletkeznek. A vagyonváltságtörvény értelmében — 
annak dacára, hogy közben bizonyos módosítások történtek — még 
ma is fognak kivetni búzában váltságot s ennek mindenkori átszá-
mítási árát ma is minden hónap utolsó napján a földmívelésügyi és 
a pénzügyminiszter közösen állapítják meg és teszik közzé a hiva-
talos lapban. Ezt az átszámítási kulcsot javasoltuk mi most is, hogy 
eszerint legyen fizetendő az adós által a búzamennyiség az esedé-
kesség napján átszámított árfolyam szerint. Az ilyen módon befolyt 
összegek azután a záloglevélbirtokosoknak volnának kifizetendők-

Ez a megoldás már nem egy speciális cél szolgálatába állította 
volna a tervet. Ez nem szolgálna sem speciálisan a vagyonváltság 
finanszírozására, sem a földbirtokreform finanszírozására külön, de 
szolgálna mindenkor a vagyonváltságra és a földbirtokreformra is 
egyaránt s talán egyik legnagyobb jelentősége az volna, hogy a 
mezőgazdasági termelést a szükséges befektetési hitellel ellássa. 
Ezen metódusnál azután nem volna semmi szükség arra, hogy a 
kölcsönt a vagyonváltság lerovására, a földvételár lerovására, vagy 
a mezőgazdaságban szükséges tőkék befektetésére fordítanók 
külön-külön, hanem mindig arra, amelyikre éppen szükség 
volna. Emellett a konstrukció mellett csak az a kérdés 
merül most már fel, hogy ha szembenáll egymással búzában kon-
trahált, de a törvényes fizetési eszközben teljesítendő kötelezettség, 
megint búzában kontrah'ált — a záloglevélen alapuló — de szintén 
törvényes fizetési eszközben teljesítendő tartozás, miért kell a búzát 
választani valutajószágul és miért nem lehet aranykoronát, arany-
frankot, vagy egészséges aranyvalutát választani erre a célra. 

Hogy miért nem lehet, annak főleg két oka van. Az első oka 
az, hogy az aranykoronában, vagy akármilyen más egészséges arany-
valutában kontrahált kölcsönök nálunk annyira népszerűtlenek, hogy 
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ezt a publikum széles körébe bevinni nagyon nehéz volna. 
Ez a nehézség pedig nemcsak a publikum és főleg a gazda-
közönség szeszélyében leli magyarázatát, hanem nagyon jól 
megfontolt és meggondolt érdekből történik ez, mert gazdasági 
szempontból nézve a dolgot, ezt szinte megcsinálni sem lehet, ille-
tőleg ha megcsináljuk, akkor annak, aki vállalja az aranytartozást, 
rendkívüli veszteségei lesznek. Ennek a veszteségnek az oká pedig 
az, hog}'' a mai papirkoronának más az értéke a világpiacon és egé-
szen más az értéke a belföldön. 

Hogy meddig fog ez az állapot fennállani. nem tudjuk, de 
amíg a korlátolt forgalomból nem térünk át a szabad kereskede-
lemre, addig nagyon valószínű, hogy a papírkorona diszparitása, 
amely nemzetközi értéke és belföldi értéke, illetőleg vásárlóereje 
között fennáll, meg fog maradni, még pedig nem mindig egy és 
ugyanazon mértékben, hanem ingadozva, hol kisebb, hol nagyobb 
mértékben. 

Már most ha valaki, mondjuk egy gazda, aki terményeivel a 
belföldi piacra van utalva, értékesíti terményeit, akkor ő csak 
a belföldi piac árait veheti tekintetbe, mert hiszen a szabadforgalom 
korlátozása annyit jelent, hogy ő a terményeiért csak a koronának 
belföldi vásárlóerejét kapja meg, tehát viszonylag kevesebb koronát 
kap ugyanannyi métermázsa búzáért, mint amennyit kapna, ha azt 
a világpiacon értékesíthetné. így természetesen végeredményben 
koronára való átszámítás történik. Ha a gazdának ezzel szemben 
a nemes valutát kell megvásárolnia, akkor a korona világpiaci 
értékét keli számba vennie. S ha itt egy egészen szembeszökő 
példát veszünk, akkor mindezt egész világosan meg fogjuk érteni. 
Ma, amikor körülbelül 52Va, vagy 53 a korona, akkor 200 felel 
meg az aranyfranknak. Egy métermázsa búza belföldön 4000 
korona, ezért az egy métermázsa búzáért ma a belföldi piacon 
tehát az eladó nem kap, csak 20 frankot, mert 4000 koronának 
ennyi felel meg, ellenben a világpiacon a búza ára ma 20 frank 
fölött áll, tehát az eladónak több búzát kell eladnia, ha vállal 20 
aranyfrank tartozást, mint egy métermázsát. Igaz, hogy az egy 
mm. búza a világpiacon nagyobb értéket reprezentál, mint 20 frankot. 
A tartozás lerovásával az eladónak az egy mm. búzán mindenképen 
túl kell adnia. 

Amíg tehát a korona belföldi- és külföldi értéke között disz-
paritás van, addig a termelő, aki elsősorban a belföldi piacra van 
utalva, a r a n y t a r t o z á s t csak úgy vállalhat, ha előre leszámol azzal 
a körülménnyel, hogy neki a dologból jelentékeny vesztesége lehet. 

" " . • ! • 
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Ez pedig annyit jelent, hogy az aranyvaluta tartozást jelentékenyen 
túl kell fizetnie, nemcsak a kikötött kamat tekintetében, hanem 
a korona árdifferenciájában, illetőleg értékdiszparitásban is. 

A búzazálogleveleknek és kölcsönöknek felépítése annyira 
egyszerű, hogy ez szakemberek előtt bővebb megvitatást nem is 
igényel. Bizonyos egyenlőtlenségek, bizonyos nem teljesen igazságos 
megoldások itt is fognak adódni és ezeket kiküszöbölni nem lehet. 
Am a kérdés érdemi és nagyfontosságú része az, hogy milyen 
hatást gyakorol vagy gyakorolhat ez a dolog közgazdasági életünkre, 
ha tényleg megvalósításra kerül. Mert ez dönti el tulajdonképen 
azt, hogy az instrumentum — belső technikai megvalósítás szem-
pontjából összehasonlítva — a koronazálogievelekkel, vagy akár-
milyen más valutára, tehát pénzjószágra szóló záloglevelekkel 
szemben hátrányban van-e és ha hátrányban van, az itt mutatkozó 
hibák kisebbek-e, mint azok az előnyök, amelyeket a búza-
záloglevelek az általános közgazdasági életre, illetőleg a magyar 
közgazdasági életre gyakorolhatnak. 

E témák teljes kifejtésére nem érzem magamat hivatottnak, 
azonban egy-két szempontra mégis kénytelen vagyok rámutatni. 
A mi instrumentumunknak főképp két nagy jelentőséget tulaj-
donítunk: az egyik a dolog állampénzügyi jelentősége, a másik 
pedig általános közgazdasági jelentősége. Instrumentumunk állam-
pénzügyi jelentőségét abban látjuk, hogy felhasználható lesz külö-
nösen a földreform finanszírozásánál. A földbirtokreform meg-
oldásánál tudvalevőleg a földmívelésiigyi miniszter és a pénzügy-
miniszter úgy döntött, hogy az ezer holdon felüli nagybirtok a 
vagyonváltságot természetben tartozik leadni; ennek következtében 
az állam tulajdonába jut vagyonváltság címén legalább 300.000 kat. 
hold föld. Ezt a földterületet az állam valószínűleg fel fogja hasz-
nálni a földbirtokreform céljaira. De akármilyen célra is használja 
fel az állam, valószínű, hogy el fogja adni, szóval ez a földterület 
nem marad az állam kezében, hanem megint magángazdaságokra 
fog széttagozódni. Egészen bizonyos, hogy a mai gazdasági helyze-
tünk mellett, ha az állam ezt a 300.000 holdat értékesíti, nem fog 
a teljes ár befolyni anélkül, hogy a földeket meg ne kelljen terhelni ; 
esetleg ha egyes ingatlanok el is kelnek és ha azokat nem is kell 
megterhelni, mindenesetre meg kell terhelni igen sok birtokot majd 
a különböző beruházások miatt Am valószínű, hogy már a vételár 
miatt is jelentékeny megterhelésre lesz szükség, hogy az ingatlanok 
egyáltalán eladhatók legyenek. 

Már most, ha egy katasztrális holdnak a megterhelését csak 

I 
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10 métermázsa búzára is veszem fel, ami nem haladja meg az 
ingatlanok átlagos értékének 50°/o-os megterhelését, akkor körül-
belül közel járok az igazsághoz, mert ma 20 mm-ra véve egy hold 
ingatlan átlagos értékét, még mindig jóval a békeérték alatt mara-
dunk. S itt azért nem számítunk koronában és nem vesszük 
számításunk alapjául a mai papirkoronát, mert ebben nem fejező-
dik ki tökéletesen az ingatlan értéke. Most az összehasonlítást csak 
úgy tehetjük meg, hogy vesszük a békeidőbeli aranykorona, vagy 
legalább is a vélt aranykorona értéket és a búzaértéket s így meg-
állapíthatjuk, hogy átlagban Magyarországon egy hold föld értéke 
lényegesen meghaladta a 20 mm-t. 

Amint látjuk tehát, 10 mm. terheléssel egy hold föld egyál-
talán nincs túlterhelve ; de nincs túlterhelve azért sem, mert ha 
egy hosszúlejáratú kölcsönt veszünk, akkor mindig azt kell nézni, 
hogy az évi szolgáltatás, az annuitás, amely a kölcsön letörlesz-
téséhez és a kamatok fizetéséhez szükséges, olyan mennyiséget 
tesz-e ki, amelyet az ingatlan hozadéka nem fedezhet. 10 mm. évi 
annuitása azonban sokkal kisebb összeget tesz ki, semhogy a föld 
értéke ezt ne fedezhetné. Hiszen ha 672%-kal számítunk, ez is csak 
65 kg-t tesz ki, ennyit pedig egy hold föld után egész bátran lehet 
fizetni s még mindig marad elég hozadék ahhoz, hogy a föld tulaj-
donosának is jusson a megélhetésre. Persze egyéb tőke beszer-
zésére a föld így nem lesz alkalmas, s ha a vételár mellett szük-
séges a megterhelés, akkor az egész beruházásról más úton kell 
gondoskodni. 

Számításaink alapján tehát 3 millió métermázsa búzáról van 
szó. vagyis az állam kezébe kerülhet 3 millió mm. búzáról szóló 
záloglevél. Ez a mai értékelés mellett 12 milliárd koronát tesz ki. 
Ez a 12 milliárd korona ma jelentékeny része a függő állam-
adósságnak, elsősorban értem ezalatt az államjegyeken alapuló 
államadósságot. Pénzügyeinket egyszer mindenesetre rendeznünk 
kell és ehhez az első lépés nem lehet más, mint a valutakrízis 
megoldása. A valutakrízis megoldásához viszont feltétlenül szük-
séges a jegybank felállítása, ennek pedig előfeltétele, hogy az 
ország függő adóssága, legalább is az államjegyeken alapuló függő 
adóssága konszolidáltassék. Ez a konszolidálás nem hisszük, hogy 
másképp, mint külföldi segítséggel lehetséges lesz ; szóval kölcsön-
ről van itt szó, s ennek megszerzésénél lehet része annak a 3 millió 
mm. értékű záloglevélnek, elsősorban mint zálogtárgynak — ha 
ugyan értékesíteni nem lehet — annyival is inkább, mert hiszen 
tulajdonképen a valutakérdés nálunk rendezve van azáltal, hogy 
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egy önálló jegybank állíttatott fel. Amikor tehát esetleg attól 
félünk, hogy a fedezetlen bankjegykibocsátással a pénz elértéktele-
nedése következik be, akkor semmi akadálya sem lehet annak, 
hog}' ezeket a búzában kontrahált jelzálogköveteléseket és búzára 
szóló zálogleveleket konvertáljuk aranyban, vagyis a megfelelő 
arannyal fedezett valutára szóló követelésekké és záloglevelekké 
alakítsuk át. A helyzet mindjárt sokkal könnyebb lesz, ha majd 
ez a 12 milliárd korona értékű papir, mint zálogtárgy szerepelhet. 

Ennél azonban sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítunk az 
instrumentumnak abból a szempontból, hogy milyen hatása lesz 
általános közgazdasági helyzetünkre, mert mi azt várjuk tőle, hogy 
a termelés meginduljon s a termelés folytonos fokozása e lő seg í -
tessék általa. 

S itt az első kérdés, hogy vájjon ezeket a zálogleveleket 
lehet-e a belföldi piacon elhelyezni. A kérdésre adandó feleletnek 
van egy fogalmazása, amely így szól : bizonyos mennyiséget ezekből 
a záloglevelekből a belföldi piacon feltétlenül el lehet helyezni, még 
pedig a következő okokból : kapitalizáció mindig volt, ma is van, 
akármilyen sanyarú gazdasági viszonyok között is élünk, új tőkék 
ma is keletkeznek. Ezek az új tőkék azonban ma legnagyobbrész-
ben elvonatnak a gazdasági termeléstől, nagyrésze a leprimitívebb 
formában ; ám egy igen nagy része tezauráltatik, nem primitív, 
hanem éppen igen raffinált formában, valuta- és devizavásárlások-
ban, miáltal teljesen elvonódik magától a közgazdasági élettől. S ezt 
a tőkét, — amelyre pedig feltétlenül szükség volna gazdasági cél-
jainkra, — csak azért, mert a tőkebirtokos attól fél, hogy a meg-
szerzett tőke értéke rosszabbodni fog, fekteti valuta- és deviza-
vásárlásokba. Aki tehát megszerzett százezreit, vagy millióit bizto-
sítani akarja, mind attól fél, hogy a korona a világpiacon fokoza-
tosan esni fog s mind arra törekszik, hogy legalább a koronának 
azon értéke maradjon meg neki, amely mellett azt szerezte. Ha 
azonban a tőkegyűjtő rendelkezésére olyan instrumentumot tudunk 
adni, amely mellett az elhelyezett tőkéért megfelelő kamatot kap 
és biztosítva van aziránt is, hogy azon koronaárfolyamból, amely 
mellett ő a papírját vásárolta, veszíteni tovább nem fog, — mert 
hiszen ha a korona tovább esik, a búzaárak természetesen tovább 
emelkednek, — akkor nagyon valószínű, hogy az újonnan keletkező 
tőkék egyrészét lehetséges lesz megnyerni e papírok vásárlására. 
S itt még az is csábíthatja esetleg a tőkegyűjtő közönséget, hogy 
amikor ma ezeket a búzára szóló papírokat megvásárolja, akkor 
tulajdonképen a búzát áron alul fizeti, mert hiszen ő ma a papirért 
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a búzának a belföldi árát tartozik fizetni, ami ma a világpiaci 
•paritás alatt van és ezzel szemben kap egy olyan, esetleg évtize-
dekre szóló búzakövetelést, amely búzakövetelés az említett idő 
alatt az árak tekintetében már egy kiegyenlítődést ért el; t. i. a 
belföldi és a külföldi árak ezalatt az idő alatt ki fogják egyenlíteni 
egymást, még pedig úgy hogy a belföldi ár fog a külföldi árhoz 
felkapaszkodni. Tehát az a búza, amelyet a közönség ma megvesz, 
még a belföldi árhoz képest is olcsón, az évek múlva már a bel-
földi piacon is többet fog érni, mint ma, tehát ha a korona bár-
milyen változáson is megy át, mégis,- ha átszámítjuk a korona akkori 
értékére a követelést, amelyen a záloglevelet vásárló a búzazálog-
levelet megvette, valószínű, hogy bizonyos esztendők múlva korona-
értékben is többet fog a záloglevélbirtokosokra nézve jelenteni a 
záloglevél, mint amikor azt megvette. Hiszen csak arra kell gon-
dolni, hogy lehetetlenség, hogy állandóan a világpiaci paritás alatt 
maradjanak a magyarországi mezőgazdasági termények árai. 

Ha pedig a papírokat lehetséges a piacon elhelyezni, akkor 
meg van oldva az a kérdés, hogy termelésünk részére a szükséges 
tőkét biztosíthatjuk. Magyarország mindig agrárállam volt és én azt 
hiszem, hogy a megcsonkított Magyarországnak a jövőben legalább 
ugyanolyan mértékben kell agrárállamnak lennie, mint a múltban 
volt, ami annyit jelent, hogy legalább éppen olyan gondossággal 
kell ápolnunk a mezőgazdasági termelés érdekeit, mint az egyéb 
termelés érdekeit. A mezőgazdaság az, amelyből jelenleg a leg-
nagyobb termelési többletet várhatjuk. A mezőgazdaságtól várhatjuk, 
hogy újabb értékeket tud produkálni, ha megfelelő beruházásokkal 
a termelés fokozását egyáltalán lehetségessé tesszük. S ez a kérdés 
meg van oldva, ha egyszer adva van, hogy kölcsönöket tudunk 
kontrahálni, amelyeket a gazda nyugodtan vehet fel, mert teljesen 
tisztában lehet azzal, hogy milyen adósságot vállal s amelyet fel-
vehet azért is, mert olyan értéket kap a kezébe, amelyet invesztá-
lásra fordíthat. így egészen bizonyosra vehető, hogy Magyarországon 
a mezőgazdasági ingatlanoknak igen nagymérvű invesztálása és a 
mezőgazdasagi üzemeknek indusztriálása, illelőleg belterjesebbé tétele 
fog igen gyors ütemben megindulni. 

S ennek igazolására egy adatra kell hivatkoznom: össze kell 
hasonlítanom a régi Magyarország bizonyos idevonatkozó statisztikai 
adatait Csonka-Magyarország megfelelő adataival. A régi Magyar-
országon egy négyszögkilométeren 64 lélek élt, ez volt az általános 
népsűrűség. A lakosság keresete pedig így oszlott meg : 62'5% élt 
mezőgazdaságból, vagyis az egy négyszögkilométeren élő 64 ember-
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bői 44 ember mezőgazdasági termelésből élt. így tehát minden 
négyszögkilométerre 20 nem mezőgazdasági foglalkozású lélek esett. 
Ez a 20 azután kizárólag mint fogyasztó jelentkezett. 

Csonka-Magyarország népesedési adatai azonban lényegesen 
megváltoztak. A mai Csonka-Magyarországon — amenyiben adataim 
megbízhatóak — a népsűrűség négyszögkilométerenként 83, eset-
leg 84. Erre nézve az adatok még nem egészen pontosak, de a 
szám 83 és 85 között mozog. A lakosság foglalkozásából a mező-
gazdasági foglalkozási ág percentszáma csökkent. Ma csak 55%-ot 
tesz ki a mezőgazdasági foglalkozású lakosság, ez pedig azt jelenti, 
hogy jelenleg az egy négyszögkilométeren élő 83 lélek közül 45 
lélek mezőgazdasági foglalkozású és 38 lélek nem, vagyis a mező-
gazdaság szempontjából négyszögkilométerenként 38 lélek jelent-
kezik kizárólagosan fogyasztóként. 

Tehát, míg a mezőgazdasági foglalkozású lakosság száma majd-
nem változatlan maradt, addig a nem mezőgazdasági foglalkozású 
lakosság, tehát a mezőgazdaságra nézve kizárólag fogyasztóként 
jelentkező lakosság majdnem a duplájára emelkedett a réginek. Ez 
pedig annyit jelent, hogy Magyarországon, a mezőgazdasági ter-
mények piacán, lényegesen megj'avult a mezőgazdasági termelés 
helyzete, mert amig eddig négyszögkilométerenként tulajdonképen 
csak 20 embert kellett ellátniok, illetőleg csak arra számíthattak, 
hogy 20-nak adhatják el terményeiket, addig ma 38 embernek 
adhatják el azt, tehát majdnem duplájának. 

A belső piacnak ilyen megjavulása, fogyasztóképessé válása 
—- az ország szétdarabolása hozta ezt magával — nagyon termé-
szetesen azt eredményezi, hogy minden mezőgazda, akinek módjá-
ban áll, a legnagyobb mértékben igyekezni fog invesztálni annyit 
gazdaságába, amennyit csak lehet. S ez természetes is, mert hiszen a 
piac oly fogyasztóképes lett, hogy egy sokkal intenzívebb mezőgaz-
daságnak sokkal nagyobb mennyiségű terményeit tudjuk elhelyezni 
a belföldi piacon, mint a háború elvesztése előtt. 

Amint látjuk tehát, minden invesztíció, amelyet a mezőgazda-
ságban végrehajtunk, igen lukrativ lesz, hiszen már ma is nagy 
hiány mutatkozik a belföldi piacon. 

A feladat tehát az, hogy azokat a megtakarított tőkéket, 
amelyeket az ország még ma produkálni képes, vezessük mind a 
mezőgazdasághoz, fektessük mind a mezőgazdaságba s ha így 
teszünk, akkor a mezőgazdasági termelés fokozódni fog, ami első-
sorban általános termelési szaporulatot jelent. Ugyanis a mezőgaz-
dasági invesztíció foglalkoztatni fog nagyon sok különböző termelési 
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ágat is, hiszen esak arra kell gondolni, hogy az invesztálás nagy-
részben építkezésekből, gépek beszerzéséből, kémikáliák fogyasz-
tásából és más hasonló dolgokból áll. Ehhez még hozzá kell ven-
nünk, hogy azután az invesztált és belterjesebbé tett üzem több 
embert foglalkoztat, mert ennek vezetéséhez, vagy ellátásához 
nagyobbszámú munkaerőre lesz szükség. Itt kapcsolódunk azután 
bele a munkanélküliség kérdésébe is, mert lényegileg a háború 
folytán munka nélkül maradottaknak megfelelő produktív munkához 
való juttatását is elősegíti az. 

Az intrumentumtól tehát mi azt várjuk, hogy ezzel lehetséges 
lesz a jelenlegi kapitalizációnak egy tekintélyes részét lekötni, amely 
rész azután a mezőgazdasághoz vezettetik, ezáltal a mezőgazdaság 
belterjesebbé válik, ami végül oda vezet, hogy többet termelünk, 
mint fogyasztunk. S ha eljutunk eddig a pontig, akkor tulajdon-
képen megoldottuk azt a kérdést, amellyel gazdasági krízisünk ki-
küszöbölhető és megtaláltuk azt a módot, amellyel a mai szomorú 
helyzetből fokozatosan ki lehet gyógyulni. 

Ezt tartjuk instrumentumunk legnagyobb jelentőségének. Nem 
tudom, hogy ez már az első pillanatban fog-e érvényesülni, de 
reméljük, hogy a publikumot sikerülni fog az eszme iránt fogékonnyá 
tenni és a zálogleveleket oly mértékben elhelyezni, hogy annak 
természetes következményei nem maradhatnak el. 

Elnök : A társaság nevében megköszönöm a világos, szép elő-
adást és kérem az urakat, hogy szíveskedjenek hozzászólni. 

Éber Antal : Abban a kellemes helyzetben vagyok, amidőn 
most felszólalok, hogy az igen tisztelt előadó úrral szinte minden-
ben egyet érthetek s mindazt, amit kifejtett, aláírhatom. Amit elmé-
leti és gyakorlati szempontból egyaránt világosan elmondott, mind-
azt elfogadom s ha most mégis szót kértem, azt csak azért tettem, 
hogy az eszme népszerűsítéséhez és a gyakorlati életbe való mi-
előbbi átültetéséhez néhány, a gondolathoz fűződő kérdés megvilá-
gítása által csekély tehetségemhez képest hozzájáruljak. 

Az előadó úr által elmondottakat mindenekelőtt egypár szó-
val óhajtom kiegészíteni, olyan szavakkal, amelyek már rég óta él-
nek azokban, akik ezt az eszmét gyakorlatilag nemcsak kivihetőnek, 
de nagyhorderejűnek is tartják. Mindenekelőtt ki akarom egészíteni 
tehát a hálás elismerés szavaival azok iránt, akik ezt az eszmét fel-
vetették, felszínre hozták s így diszkusszió tárgyává tették, elsősor-
ban a Magyar Földhitelintézet igen tisztelt vezetősége iránt, amely 
ezt az eszmét elsőnek vetette szőnyegre, másodsorban pedig a 
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Földbirtokrendező Bíróság igen tisztelt elnöksége iránt, amely a 
földbirtokrendezés nagy aktuális gazdasági kérdésével kapcsolatban 
felkarolta az eszmét s összefüggésbe hozta a földbirtokreform kér-
désével és ezáltal nagy lépéssel vitte előbbre a gyakorlati megvaló-
sítás felé. 

Én a magam részéről ugyanazon a nézeten vagyok, mint az 
igen tisztelt előadó úr. Ez az eszme ugyanis — sajnos olyan kevés 
komoly eszme merül fel közgazdasági életünkben — egyike azok-
nak, amelyek elméletileg megalapozottak, gyakorlatilag pedig óriási 
perspektívát nyitnak meg. A perspektíva a jelen esetben a földbir-
tok reform lebonyolításával és — amire én ennél sokkal nagyobb 
súlyt helyezek — a mezőgazdasági termelés fokozottabb emelkedé-
sével nyílik majd meg. 

Méltóztatnak igen jói tudni,' uraim -s akik .a hitelélet kérdései-
vel gyakorlatilag foglalkoznak, mind észlelhették a legutóbbi időben 
azt, hogy az immobil természetű hitelezés országunkban majdnem 
teljesen megszűnt. Megszűnt azon gyakorlati okból kifolyólag, hogy 
eddig mindig a koronával operáltunk, mint értékmérővel, bár a 
koronára szóló címletek és fizetési kötelezettségek — formailag 
ugyan stabilis értéket mutatnak — érdemileg teljesen labilis érté-
ket tüntetnek fel. 

Megoldandó feladatunk szempontjából nekünk az ellenkezőt 
kell csinálnunk. S ezt a búzaszolgáltatással — azt hiszem — el is 
érjük, mert ez formailag labilis, de érdemileg — ha nem is stabilis 
— legalább is megközelíti a stabilitás mértékét. S itt teljesen 
gyakorlati szempontokból én is tökéletesen azon az állásponton 
vagyok, hogy az arannyal lehetetlen elérni ugyanazt a célt, mint a 
búzával. 

Eltekintve az elméleti szempontoktól, amelyekre az igen tisz-
telt előadó úr igen lucidusan mutatott rá, a gyakorlati szempon-
tok arra engednek következtetni, hogy alig akadna olyan jelzálogos 
kölcsönt felvenni akaró földbirtokos, aki — a közelmúlt esztendők 
tapasztalatai után — egy aranyra szóló kötelezettséget elvallalni 
merészelne. 

Dê eltekintve ettől, éppen ilyen fontos a következő megfon-
tolás is. Azok a pénzintézetek ugyanis, amelyek ilyen aranyra kibo-
csátott címletekkel a közelmúltban olyan keserves tapasztalatokon 
mentek át, semmi esetre, de semmi körülmények között sem fog-
nak újra belebocsátkozni ilyenek kibocsátásába. S ezen a téren — 
azt hiszem — követni fogják őket azok a szerencsésebb inlézetek, 
amelyek az elmúlt időkben nem eszközöltek kibocsátásokat és ma 



450 Éber Antal. 

abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a mások keserves 
tapasztalataiból vonhatják le saját maguk számára tanulságaikat. 

Minthogy tehát koronaértékre szóló címletekkel operálni lehe-
tetlen, minthogy tehát aranyértékű címletek kibocsátása az előbb 
említett gyakorlati okokból keresztülvihetetlennek látszik, ennél-
fogva — ha Kolumbus tojásának is tűnik fel — elméleti és gya-
korlati szempontból ez a megoldás minősíthető a legsikerültebbnek. 

Hogy a befektetés szempontjából e megoldásnak milyen jelen-
tősége van, arra nézve talán méltóztatnak megengedni, hogy néhány 
számadatra utaljak. Nagyon jól tudjuk, hogy minő jelentősége van, 
különösen a soványabb földekkel rendelkező vidékeken annak, 
hogy a birtokon mezőgazdasági szeszgyár létesíttessék. Talán még 
méltóztatnak emlékezni rá, hogy ezelőtt amilyen nagy protekció 
egyáltalán lehetséges volt ebben az országban, mindazt megmozdí-
tották annak érdekében, hogy valaki a birtokára mezőgazdasági 
szeszgyárat kapjon, mert ez egyértelmű volt az állattenyésztés jöve-
delmező tételével, a takarmánykérdés megoldásával s külön nagy 
jövedelemmel egyaránt. 

Ma a kérdés úgy áll, hogy a mezőgazdasági szeszgyár felállí-
tása jelenleg körülbelül 8—10 millió koronába kerül. A gyakorlat 
tapasztalatai mutatják tehát, hogy egy mezőgazda sem akad, aki 
vállalkozni merne ekkora befektetésnek adósság ellenében, koro-
nákban való eszközlésére, ellenben igen sokan szívesen vállalkoz-
nának a dologra, ha a fizetési kötelezettség, amely a szeszgyár létesí-
tésével kapcsolatos, nem koronákban, nem a korona értékének évi 
százezrekre rugó annuitásában, hanem olyan búzamennyiségben 
nyerne kifejezést, amelyre vonatkozólag az illető földbirtokos min-
den kétséget kizáró módon meg tudja állapítani, hogy a földje 
ter'em-e, kiad-e ennyit és így gazdasági lövedelméből fedezhető-e a 
mezőgazdasági szeszgyár létesítése. Valószínű, hogy a termelés min-
dég meg fogja tudni hozni a befektetéshez szükséges búzamennyi-
séget. 

De ez nemcsak a szeszgyár létesítéséhez szükséges befektetésre 
nézve áll, hanem áll a mezőgazdasági gépekkel való berendezkedés 
esetére is. Csak gondoljuk el, hogy ma egy gőzeke-garnitúra beszer-
zése 2—8 millió koronába kerül. Természetes, hogy senkisem fog 
vállalkozni koronában kontrahált kölcsönpénzből ilyen befektetés 
eszközlésére, holott ha az igen tisztelt előadó úr által helyesen 
kifejtett bázisra fektetnők a dolgot s a koronaértéket átszámítanók 
búzában felvett kölcsönre, valószínű, hogy minden gazda rájönne 
arra, hogy a többtermelésben rejlő az az előny, amelyet számára 
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egy ilyen gazdasági gép beszerzése jelent, bőven és sokszorosan 
felülmúlja azt a búzában kifejezett mennyiséget, amelyet annuitásos 
kölcsön alakjában vállalt. 

Amint kifejtettem tehát, én is azt gondolom, hogy a dolognak 
igen messzemenő perspektívája van s azokon az elméleti müansz-
differenciákon, amelyeket egy ilyen kérdés természetszerűleg magá-
ban rejt és magával hoz, át kell esnünk s el kell felednünk azokat. 
Hogy milyen differenciákra gondolok, arra nézve egy példát is 
említek: nem egészen bizonyos, hogy a búza áralakulása mindig 
és mindenben födni fogja az arany áralakulását és nem mindig lesz 
ugyanaz a búzában kifejezett ártöbblet, mint amilyen éppen abban 
a pillanatban pénzünk diszázsiója. Dacára ennek, a koronában 
kontrahálandó adósságok és az aranyban kontrahálandó adósság 
lehetetlen volta mellett, relatíve egészen jó és gyakorlatilag 
keresztülvihető megoldásként fogadhatjuk el az előadó úr említette 
megoldást. 

Ami már most a kérdés nehézségeit és akadályait illeti, itt én 
a bajt nem a kölcsönvevő szempontjából látom, mert a kölcsön-
vevőre nézve szinte határozottan állítható, hogy a megoldás előnyös. 
A kérdés nehézségét én abból a szempontból kívánnám megvizs-
gálni és megfontolás tárgyává tétetni, hogy vájjon milyen mérték-
ben képzelhető el, hogy pénzintézeteink által ilyen búzában kontra-
hált kölcsönök alapján búzavalutára kiállított záloglevelek a nagy-
közönség körében elhelyezésre találhatnak. Szóval a plaszirozás 
kérdése a nehezebb kérdés és itt — amint mondtam — megvizs-
gálandó volna, hogy vájjon egyáltalán plaszirozhatók-e a kötvé-
nyek s ha igen, vájjon milyen feltételek mellett. 

Es e tèkintetben nem vagyok pesszimista és azt hiszem, hogy 
a közönség körében az ilyen kötvények és záloglevelek forgalomba 
hozatalára lehetséges lesz piacot teremteni. 

S itt abból indulok ki, hogy az utóbbi esztendők egész befek-
tetési piaca — a háború szomorú eseményei folytán — tulajdon-
képen teljes egészében megszűnt. Ezt úgy is lehet fogalmazni» 
hogy az, aki fix jövedelmezésü értékpapírt akar beszerezni s így 
akarja biztosítani magának a megélhetést, az a mai viszonyok 
mellett semmi néven nevezendő határozott, biztos befektetési alapot 
egyáltalában nem találhat. A korona címletek stabil értéket nem 
képviselnek, mert ha formailag meg is van a stabilitás, érdemileg 
annyira labilis jövedelmet hajtanak, hogy ez tulajdonosuknak semmi-
féle megnyugvást nem nyújthat. 

S itt nem akarok kiterjeszkedni annak megokolására, hogy az 



452 Éber Antal. 

állampapíroknak a legközelebbi időkben miért van a legkisebb 
jövőjük, mint tőkebefektetési eszközöknek. Ma a részvényekben 
való tőkeelhelyezés amikor a tőzsdei árfluktuáció folytán, a 
jövedelmezőség elenyésző csekélysége folytán az egész dolog 
labilissá válik — nem az a befektetési mód, amely kívánatos 
volna az olyanok számára — azelőtt igen sokan voltak ilyenek 
s ma is meglehetős nagy számban vannak — akik tőkebefektetési 
lehetőséget keresnek, teljes kizárásával a spekulatív elemeknek, 
csak azt célozva, hogy a teljes megélhetést, vagy a megélhetés egy 
bizonyos részét biztosítani tudják maguknak. 

De ezenkívül vannak azok a testületek s nem egyesek, akik 
ugyanilyen szempontból keresik és nem találják jelenleg tőkéjük 
elhelyezési lehetőségeit. S itt elég talán ráutalnom a biztosító 
társaságokra, amelyek ma díjtartalékaik elhelyezésére abszolúte 
semmiféle papirt nem találnak, de nem is találhatnak, mert hiszen 
a koronára szóló papírok beszerzése körül igen szomorú tapaszta-
latokat szereztek, s jelenleg más papir nem áll rendelkezésükre, 
amelybe anyagi érdekeik megfelelő védelme mellett tőkéjüket 
befektethetnék. 

Én tehát látom és érzem — hisz itt csak érzésekről lehet 
szó —, hogy, ha megfelelő módon kerülnek piacra a gabona-
záloglevelek, akkor a hazai közönség kebelében bizonj^os köre fog 
kialakulni azoknak a tőkepénzeseknek, akik — szerintem — szíves 
örömest fogják ezeket a címleteket, mint fix tőkebefektetést válasz-
tani és megvásárolni. 

Ami most már a külföldi piacot illeti, vagyis azl, hogy vájjon 
a külföldön lehetséges lesz-e ezeknek a papíroknak piacot találni 
és forgalamképessé tenni, e tekintetben — megvallom — nem 
vagyok optimista. Először azért nem vagyok optimista, mert a 
külföld mégis csak érezni fogja a különbséget a búza és az arany 
között, azután pedig azért nem, mert a külföldnek azok után a 
tapasztalatok után, amelyeket magyar papírok beszerzésével éppen 
a legutóbbi időben szerzett, nem lesz valami különösebb kedve 
ilyen magyar tőkebefektetési papírokat vásárolni, még akkor sem, 
hogyha ezek számukra sokkal kevésbé lennének kockázatosak, mint 
az eddigi befektetéseik. Ismétlem tehát, hogy e tekintetben nem 
ringatom magamat nagy illúziókban, bár a külföldi elhelyezés lehető-
ségét teljesen kizártnak mégsem tartom. 

A hazai közönség tekintetében azonban — amint már mon-
dottam — vannak reményeim, olyan remények, amelyek — azt 
hiszem — indokolttá teszik a címlet bevezetését. 
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y-
Es itt teljesen osztom az igen tisztelt előadó úrnak azt a 

felfogását, hogy a közönség olyan rétege, amely ma mindenféle 
fantasztikus, sőt vad spekulációba bocsátkozik bele csupán azért, 
hogy a maga számára a megélhetés lehetőségét valahogyan bizto-
sítsa, nem fog elzárkózni a megfelelő módon instradált ilyen 
kötvények felvételétől. De én számolok azzal is, hogy a kapitalizált 
tőkék, megtakarított pénzek nagyrésze, amelyek ma faute de mieux 
valuta- és deviza vásárlásokban keresnek elhelyezést, ezentúl az új 
címletekben fognak elhelyezést keresni és találni. 

Ezenkívül nem tartom kizártnak azt a lélektani hatást sem, 
hogy talán lehetséges volna most egyszer éppen azért, mert e 
kötvények búzára szólnak, még a parasztság körében is felkelteni 
az érdeklődést a fix kamatozású címletek iránt, dacára annak, hogy 
tudvalevőleg ez eddig Magyarországon sem az állampapíroknál, 
sem a zálogleveleknél, sem semmiféle részvényeknél nem sikerült. 
E tekintetben nem akarok jövendőlésekbe bocsátkozni, de a búza 
fogalma sokkal közelebb esik a magyar paraszt mentalitásához, 
semhogy attól teljesen elzárkózni tudhatna. 

Természetesen becslés tárgyát kell, hogy képezze : milyen 
mértékben volna lehetséges e címletek elhelyezése ; a becslés 
azonban rendkívül nehéz e tekintetben. Ha abban a reményben élünk, 
hogy az a tizenkétmilliárd korona, amelyet az igen tisztelt előadó 
úr általam teljesen helyesnek talált számítás alapján kihozott, valami 
könnyű szerrel lesz elhelyezhető, úgy, hogy a meglevő mezőgazda-
sági beruházások szükségleteire is jusson, akkor azt hiszem, túl-
ságosan optimisták vagyunk. Az itt követendő óvatosságnak egyéb-
ként az előadó úr is kifejezést adott, úgy ahogy most én is. 

Ha szabad számokban beszélnem és jövendőt mondanom, akkor 
én úgy képzelném el, hogy ha egy évben kétmilliárd korona név-
értéknek megfelelő ilyen búzazáloglevél helyezhető el az ország-
ban, akkor közel járunk az igazsághoz, nem vagyunk túlságosan 
optimisták, — természetesen normális gazdasági viszonyokat felté-
telezve. Természetesen e számításoknál és jövendöléseknél mindig 
feltételezendő, hogy a kibocsátás módozatai helyesek legyenek és a 
kibocsátó személyek kellő módon legyenek megválogatva. 

És itt nyomatékosan azon szerény véleményemnek kell kifeje-
zést adnom, hogy eredményre ez az akció - szerintem — csak 
abban az esetben vezethet, ha az államhatalommal minél kevesebb 
összefüggése lesz, olyan tekintetben, hogy: az államhatalom ne 
vállaljon semmiféle garanciát, ne nyújtson semmiféle engedélyt és 
ne adjon különösképen egyik vagy másik intézetnek, vagy az inté-
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zetek egyik vagy másik csoportjának kiváltságot, hanem járjon 
az állam azon az úton, amelyen a magyar záloglevél ügye évtize-
deken keresztül annyi sikert aratott. S a jelzett út az, hogy: alkos-
sunk meg egy törvényt, amely ennek a speciális záloglevél kibocsá-
tásának a tárgyi előfeltételeit, éppúgy, mint annak idején az 1876. 
évi 36. t.-c. tette, megállapítja, illetőleg az értelemszerű módosítá-
sokat az említett t.-cikkel szemben megteszi és ezentúl az állam-
hatalom tovább egyáltalán ne törődjék az egész kérdéssel, hanem 
bízza a pénzintézetekre annak a kérdésnek az eldöntését, hogy 
vájjon ők milyen mértékben akarják a kölcsönengedélyezésnek és 
a záloglevélkibocsátásnak ezt a módját kultiválni. Itt ugyanis 
sokkal nagyobb feladattal állunk szemben, semhogy bármiféle gátló 
körülményt megengedhetnénk. Az összes pénzintézetek, amelyek 
ilyen címletek kibocsátása és elhelyezése terén maguknak mar 
prezstizst, renommét, belföldi és külföldi összeköttetéseket szereztek 
s erre vonatkozó organizációjuk megvan, bizonyára elfogják tudni 
látni feladatukat a legjobban. Igaz, hogy az egész hitelszervezet 
teljes mértékben való igénybevételére szükség van e nehéz feladat 
megoldásánál, de méltóztatnak jól tudni, hogy azok az intézetek, 
amelyek évtizedeken át ilyen koronára szóló záloglevelek kibocsá-
tásával foglalkoztak, nagy nevet és piacot teremtettek maguknak, 
úgy idebent az országban, mint kint a külföldön is s így minden 
összeköttetésüket, befolyásukat, vezetésben való előnyüket, szük-
séges és jó eszközeiket elővehetik ez új címletek népszerűsítéséhez. 
Az új címletek tehát olyan mértékben lesznek forgalomba hozhatók, 
amely mérték arányos azzal a közgazdasági előnnyel, melyet e 
címletek biztosítani tudnak. 

Természetesen éppen úgy, mint más zálogleveleknél, ezeknél 
a zálogleveleknél is érvényesülni fog az egyes intézetek pozicioná-
lis előnye. Kétségtelen pl., hogyha a Magyar Földhitelintézet fog 
ilyen címleteket kibocsátani, az rendíthetetlen bizalmat fog kelteni 
a közönség körében épp úgy, mint ahogy ez a bizalom régi korona-
értékű záloglevelei iránt is megnyilvánult. Kétségtelen, hogy a 
Magyar Földhitelintézet tizedekkel alacsonyabb kamatlábú ilyen 
zálogleveleket könnyebben fog tudni elhelyezni, mint más intézetek 
tizedekkel magasabb kamatlábú ugyanilyen zálogleveleket. Ám mél-
tóztatnak tudni azt is, hogy éppen az tette naggyá a magyar 
záloglevél hitelügyét, hogy minden intézet — amelyik kevésbé volt 
bevezetve, nagyobb kamatozással, vagy alacsonyabb árfolyamon — 
igyekezett megfelelő piacot teremteni e papírok számára magának. 
Ez legnagyobb részben sikerült is s bátran mondhatom, hogy az 
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egész európai hitelszervezetben alig működött valami olyan jól, 
mint a magyar záloglevélhitelügy. Senki magyar zálogleveleken 
soha semmiféle veszteséget nem szenvedett, sőt veszély kockázata 
sem érinthette, bármilyen magyar intézet zálogleveléről is volt szó. 
S ez következménye volt annak a tárgyilagos és objektív eljárás-
nak, amelyet a törvényhozás és a kormányzat e téren követett, 
hogy t. i. : -megállapította a kibocsátás objektív előfeltételeit, ettől 
eltekintve azonban semmiféle egyéb megkülönböztetésben nem 
részesítette az intézeteket egymással szemben és e téren semmiféle 
koncesszionális rendszerbe nem bocsátkozott. 

Ami már most a 76-ik évi törvénnyel szemben való különb-
ségekre vonatkozik, én azt gondolom, hogy most tulajdonképen az 
volna a feladat, hogy a kérdést aktuálissá tegyük, ami most már 
csak kis munkába kerülne, a többit azután egészséges hitelszerve-, 
zetünkre bízhatnánk. Röviden összefoglalva az eszközlendő eltéré-
seket: természetesen megváltoztatandó lenne a megterhelési hányad 
megállapítása, illetve a becsérték megállapításának módozata, amely 
a mi esetünkben nem az illető földbirtok koronaértékének megállapí-
tására, hanem átlagos búzahozamának megállapítására szorítkoznék. 
S az annuitás volna megállapítandó, amely az illető földbirtokra, 
mint átlagos búzahozamának a fele engedélyezhető s ebből volna 
azután kiszámítandó az a tőkeösszeg, amely a kölcsönre a zálog-
levéltörvény értelmében engedélyezhető. Mődosítandók volnának 
ezenkívül bizonyos mértékig a záloglevél biztosítéki alapra vonat-
kozó rendelkezések is, mert hiszen itt igen fokozott mértékű 
kibocsátásról van szó és ezek a nagy összegekkel bizonyos arányba 
volnának hozhatók ; de módosítandó volna a mérlegezés kérdése is, 
szabályozandó volna ugyanis az, hogy a mérleg aktív és passzív 
oldalán a mindenkori tételek milyen értékben volnának felveendők. 

Azt gondolom továbbá, hogy e törvényben kellene rendelkezni 
a búzaár mindenkori és mikénti megállapítására vonatkozólag is. 
Itt ugyanis a helyzet nem egészen azonos azzal, amelyre az igen 
tisztelt előadó úr ráutalt. Az előadó úr által említett esetben lehe-
tett a hivatalos lapban való közzététellel, miniszteri határozatokkal 
operálni, mivel ott az állam és a magános közti jogviszonyról volt 
szó ; itt azonban magánjogi viszonyról van szó s éppen ezért azt 
hiszem, hogy itt teljesen objektív fórumot kellene találni az ár 
megállapítására. Talán a havi tőzsdei jegyzések átlagát kellene mint 
fix alapot megállapítani s meg kellene jelölni egy hatóságot, amely 
azzal bízatnék meg, hogy ezen átlagokat minden hónapban közzé-
tegye. Természetesen, az intézeteknek is más megfontolásokat kel-
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lene itt figyelembe venniök, mint más záloglevél kibocsátásoknál ; 
itt ugyanis az a régi módszer, hogy a kölcsönökre eszközölt vissza-
fizetések alapján hat hónap múlva tartassék meg a sorsolás és a 
címletek beváltása, nem volna gyakorolható, mert akkor 6 hónapig 
az illető pénzintézetet terhelné az egész valutárius rizikó. Itt tehát 
valami olyan megoldást kellene találni, amely szerint automatice, a 
visszafizetéssel egyidejűleg a kisorsolás lehetősége is megnyíljék 
és igen rövid és gyors időközökben volnának e sorsolások esz-
közlendők. 

Végül összegezem az elmondottakat : Elméleti és gyakorlati 
szempontból kedvezőnek és közgazdasági viszonyaink fejlesztése 
tekintetében jelentősnek tartom a felvetett eszmét, sőt még ennél 
többnek is: megoldhatónak tartom. Hogy a megoldás milyen mér-
tékű lehet, azt a gyakorlat fogja megmutatni, de éppen azért, hogy 
az egész dolog a gyakorlati életbe bevihető legyen, szükségünk van 
egész hitelszervezetünk támogLtására. Ez a támogatás — szerény 
felfogásom szerint — megindítható azonnal, mihelyt a törvényhozás 
az idevonatkozó speciális törvényt megalkotja. Ennek a törvénynek 
a megalkotása pedig semmiféle nagyobb nehézségbe nem ütközik, 
mert tulajdonképen jól bevált záloglevéltörvényünk értelemszerű 
alkalmazásáról és annak kodifikálásáról van csupán szó. 

Amidőn tehát ismételten mindnyájunk elismerését fejezem ki 
azoknak, akik ezt az eszmét felvetették, a magam részéről csak 
annak az óhajomnak adok kifejezést, hogy a kormányzat és a 
törvényhozás minél előbb e törvény megalkotásának útjára lépjen, 
hogy így a gazdasági termelésünket és birtokpolitikánkat együttesen 
nagy lépéssel vihessük előbbre. 

Elnök : Engedjék meg, hogy röviden hozzászóljak a kérdés-y 

hez. En nem bírálatot akarok most gyakorolni, mert sokkal nehe-
zebb kérdésről van szó, semhogy ebben a pillanatban bírálatot gya-
korolhatnék ; én csupán bizonyos aggályokat óhajtok kifejezni, ame-
lyek az igen szépen kigondolt eszme gyakorlati megvalósításánál 
feltétlenül jelentkezni fognak. 

Tisztelt barátom, Éber Antal, érzésekről beszélt. Én azt gon-
dolom, hogy közgazdasági téren nem szabad érzésekkel belemenni 
egy tárgyalásba, hanem meggondolással. 

Hogy ennek az intézménynek mi lesz a jövendője, azt — sze-
rintem — két oldalról^ kell megvilágítani. Az egyik megvilágítandó 
oldal az adósé, a másik a hitelezőé. 

Az bizonyos, hogy a gazda, aki búzaadósságot fog majd csi-
nálni, szívesen fogadja az eszmét, mert tudja, hogy néki mindig 
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lesz annyi búzája, amellyel leróhatja adósságát. Az adós oldala 
tehát kétséget nem szenved : az adósoknak nagy előnyt nyújt ez az 
intézmény. 

A másik oldalon : a hitelezők oldalán már nehezebb a helyzet-
A hitelező nem az az intézet, amely a záloglevelet kiadja, hanem 
azok, akik a zálogleveleket meg akarják vásárolni. Ha a zálogleve-
leknek ugyanis nem lenne piacuk, akkor a hitelintézet úgy is hiába 
működnék. < 

S most nézzük azt, hogy ki lehet e búzazáloglevelek hitele-
zője ? Először is a belföldet vizsgáljuk. Igen szép megállapítás az, 
hogy : ha talán a paraszt búzáról fog hallani, venni is fogja a búza-
kötvényeket. Am én ezzel a megállapítással szembeszállók; szerin-
tem a paraszt, amiként most, a jövőben is thesaurálni fog, nem 
fog befektetni. Marad tehát meggondolásunk szempontjából a nagyobb 
földbirtokos és a tőkepénzes. A jómódú földbirtokosok sajnos éppen 
a hasonló természetű hitelleveleknél és értékpapíroknál súlyos vesz-
teségeket szezvedtek ; a földteherváltság nagy válsága élénk emlé-
kezetben van még. A földteherválság és a váltságlevelek emléke 
pedig megmaradt az agyakban s ez az oka annak, hogy e körben a 
földdel (a búzával) kapcsolatos hitellevelek nem szimpatikusak. Sze-
rintem tehát a földbirtokos se fogja igen mohón keresni a papi-
rokat. 

Marad már most a tőkebirtokos. A tőkés vagyonát máskép 
szokta elhelyezni s csak annak egyrészét szokta bizonyos papírokba 
fektetni. 

Ezenkívül a legnagyobb baj az, hogy : a külföldre nem 
számíthatunk. Már pedig zálogleveleink hitelét — hogy úgy 
mondjam — talán legjobban az erősítette volna meg, ha a kül-
föld vásárolta volna őket és egyáltalán, ha külföldön elhelyez-
hetők lettek volna. Ez ösztönözte volna a belföldi piacot is a vásár-
lásra. 

Én nem vagyok pesszimista, de ez intézmény esetében nem 
látom a gyors haladás lehetőségét s ha a kísérletet véghez is 
visszük, nem hiszem hogy dűlőre jutunk. 

Nagyon sajnálom,. hogy a tervezet csak a kellemes oldaláról 
nyert bemutatást. Én nagyon szerettem volna, ha a másik oldal is 
nyilatkozott volna, mert én — a magam részéről — nem hiszek e 
búzazáloglevelek jövőjében. Már csak azért sem, mert nem tudom 
elképzelni, hogy hogyan lesznek a tőzsdén ezek jegyezve : búzában 
vagy más értékben ? (Egy hang : Koronában ! Különben ez csak egy 
számítási alap !) 
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Nos, éppen ez a baj, hogy koronában lesznek jegyezve, mert 
ha aranykoronában lennének jegyezve, akkor még tudnánk számolni, 
de papirkoronában ma, amikor a búza métermázsája 4000 korona 
és a papírkorona folytonosan ingadozó értékű, már messze bele-
jutunk a milliárdokba és nem is tudhatunk precízen számolni. 

De egyébként is oly sok gyakorlati nehézség áll a tervezet 
előtt, hogy mielőtt a törvényhozás elé kerülne, igazán üdvös volna 
talán egy folytatólagos tárgyaláson az egész kérdést még egyszer 
minden oldalról megvitatni. 

Ezeket voltam bátor röviden megjegyezni, anélkül, hogy az 
eszmét természetesen véglegesen elejtetni akartam volna. 
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Minden magát kulturállamnak nevező ország egyik legfőbb 
törekvése, hogy népe halálozási számát csökkentse. Az emberi 
szervezet teljes elhasználódása után való beálltát a halálnak nem 
lehet megakadályozni, — hisz ez a természet rendje — arról lehet 
tehát csak szó, hogy azokat az okokat, amelyek az embert alkotó 
energiák olyan harmonikus összehatását, hogy élő emberinek neve-
zett megjelenítési forma álljon előttünk, megszüntetik, a lehetőség 
szerint elimináljuk, vagy legalább is hatásaikban és következmé-
nyeikben csökkentsük. Egészségügyi óvintézkedések jönnek ugyan 
elsősorban figyelembe, de nem elegendők. A statisztika kimutatásai 
szerint a halál a szervezet végső természetes kopásának beállta 
előtt való — tehát idő előtti — áldozatait nagyrészt a társadalom-
nak anyagilag rosszul szituált rétegeiből szedi. Egészségügyi rend-
szabályok mellett tehát elsősorban vagyon- és jövedelemeloszlási 
problémával állunk szemben. Az egészségügyi rendszabályok csak 
akkor fognak tartós eredményre vezetni, ha a vagyon- és jövedelem-
eloszlás viszonyai is folyton javulnak, csak akkor várható a halá-
lozás arányszámainak tartós és folytonos csökkenése. Hosszabb 
időközök statisztikai anyagának összehasonlításánál nem szabad 
természetesen a határpontok között mutatkozó eltolódásnak mindig 
abszolút számbeli jelentőséget tulajdonítanunk. Ha az eltolódás 
hosszabb időn keresztül tendenciát mutat, akkor beszélhetünk a 
halálozás javulásáról. Az egyes halálokokra vonatkozó adatokat 
a legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal kell mérlegelnünk, 
mert az igazi halálok megállapítása ezidőszerint még nagyon is 
problematikus. Lehet közvetlen halálokról beszélni, de bizonyos 
halálokokra vonatkozólag a halálozási viszonyokat akarván vizsgálni, 
ebből a szempontból pl. nem közömbös, hogy olyan emberre, aki a 
tüdővész utolsó stádiumában van — napjai meg vannak számlálva — 
közben azonban vakbélgyulladás következtében hal el, ezen statisz-
tikai vizsgálódásoknál melyik halálokot állítom előtérbe. Ennek az 
összhalálozás szempontjából nagy fontossága van, mert az egyes 
speciális halálokok befolyását kell csökkentenünk, ismernünk kell 
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tehát ezeknek befolyását számszerű pontossággal. Ezért rendkívül 
fontos az egyes halálokokra vonatkozó vizsgálat. 

A következőkben Budapest halálozási viszonyait ismertetjük 
a háború óta, összehasonlítjuk ezeket az 1903—1912. évtized átlagos 
adataival. Mint legfontosabb halálokot : a tüdővészt külön tesszük 
vizsgálat tárgyává. A valóságban rermészetesen a tüdővész adato-
kat nagyobbaknak kell gondolnunk, mert a tüdővész preciz meg-
állapítása elég nehézkes górcsövi vizsgálatot tételez fel, ahol a pozitív 
eredmény teljes biztosságot nyújt ugyan arra, hogy tüdővész esete 
forog fenn, ellenben a negatív eredmény még nem zárja ki a tüdő-
vész esetét. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy a pleuritis, 
pneumonia és más légzőszervekkel kapcsolatos halálokok alatt 
elkönyvelt halálesetek egy része tulajdonképen szintén a tüdővész 
alá tartozik. 

* * * 

Összhalálozás. 
* 

Budapesten a lakosság számához viszonyítva 1000 élőre esett: 
1903-ban 1904-ben 1905-ben 1906-ban 1907-ben 

17-90 18-02 18-58 16-94 1779 
1908-ban 1909-ben 1910-ben 1911-ben 1912-ben 

17-57 16-51 16-65 16-60 14'94 
halott. 

Ha összehasonlítjuk az egyes évek számait, az összhalálozás 
határozottan csökkenő tendenciát mutat. Az 1912. év feltűnő 
alacsony száma csak esetleges, amint közben is vannak fluktuációk. 
A legfontosabb az egész időszak tendenciája, az pedig a halálozás 
csökkenését mutatja. Budapest úgynevezett halálozási táblája a 
magyar néphalálozási táblához viszonyítva a 34. életkorig kisebb 
halálozási arányszámokat mutat, a 35. életkortól kezdve pedig 
nagyobbakat, az emelkedés erősen progresszív, a 40. életévben 
l-37%0> a 60.-ban 5789 /0 0 , a 80.-ban 4'23%0 a különbség: 

Budapest Magyarország 
h a l á l o z á s i t á b l á j a 

Kor halálozási °/oo 
0 276-72 211-03 
1 156-53 72-12 
2 28-49 37-44 
5 13-21 15-12 

10 4-07 • 6-17 
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Kor 

15 
20 
25 
30 
34 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

Budapest Magyarország 
h a l á l o z á s i t á b l á j a 

halálozási % 

4-56 
6-09 
6-71 
7-79 
8'96 
9.57 

12-41 
16-01 
20-76 
26-87 
37-51 
58-52 
89-72 

140-86 
199-82 

5-08 
8-01 
8-99 
9-26 
9'45 
9.50 

11-04 
13-44 
16-47 
22-81 
31-73 
48-92 
75-01 

109-54 
155-59 

Ezt a halálozási táblát Budapestre úgy állapítottuk meg, hogy 
az egyes korcsoportokban az 1903—1912. évek összes halottait vettük -
számításba, élőkül az 1906 és 1910 népszámlálásból vett élők 
ötszörös összegét. Ily módon szerintünk pontosabb és valószínűbb 
eredményhez jutunk, mintha a többi évre hypothetikusan állapítanók 
meg az élők számát és képeznok a súly szerint vett átlaghalálozást. 
A halálozási táblából helyszűke miatt csak a fontosabb életévek 
adatait idézzük. 

A halálozásnak csökkenő tendenciája elsősorban a hygienikus 
viszonyok javulásával, a társadalom egészségügyi gondolkodásának 
haladásával hozható összefüggésbe, ezenkívül azzal is, hogy a 
vidékről történő bevándorlással kisebb halálozású tömegek kerültek 
évről-évre a fővárosba és így a lakossághoz viszonyított halálozási 
arányszámok csökkentek, bár a halottak abszolút számai erős 
növekedést mutatnak. 

A háború kezdetén a lakosság kisebb halálozású egészségesebb 
férfitagjainak nagyrésze a harctérre megy, úgy, hogy a súlypont 
fokozatosan a kevésbé egészségesek felé tolódik. A megélhetési 
viszonyok rosszabbodnak, a gondok, lelki gyötrelmek a szervezet 
ellenállóképességét csökkentik. A nyugdíjasok, gyenge nők, fiatal 
gyermekek, hogy a maguk és övéik életét biztosíthassák, kénytele-
nek munkát vállalni. A gyenge szervezet a megerőltető munkát 

\ 
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nem bírja sokáig, egész természetszerű következmény a halálozási 
viszonyok folytonos rosszabbodása. 

1914-ben még nem igen érezhető a háborús hatás, december 
hónapban ugyan már a rendesnél nagyobb a halottszám: 1413, 
majdnem annyi mint a tavaszi maximum: 1426, amikor pedig még 
az összlakosság állott megfigyelés alatt. 

A hónapok szerinti halálesetek abszolút számai: 
£ h ó n a p Első h ó n a p Egész 
b v I. II. III. IV. V. VI. félév VII. VIII. IX. X. XI. XII. év 

1 9 1 4 1 3 5 0 1 1 8 3 1 3 8 0 1 4 2 6 1278 1204 7 8 1 1 1 1 4 3 1 2 0 0 1 0 7 1 1 0 6 3 1070 1 4 1 3 1 4 7 7 1 

1915 1298 1 3 5 0 1497 1397 1348 1 2 1 2 - 8102 1 2 8 4 1 1 8 7 1 0 8 2 1140 1207 1 3 4 2 1 5 3 2 4 
1916 1 3 6 4 1 4 6 1 1 8 2 9 1445 1 4 6 4 1 1 1 4 8 6 7 7 1 1 5 2 935 1 0 7 9 1124 1 1 2 6 1 2 3 6 1 5 3 2 9 
1 9 1 7 1659 1 6 5 3 2 0 8 7 2 0 0 4 1 8 5 6 1 5 2 0 1 0 7 1 9 1 6 9 3 1686 1455 1518 1360 1514 2 0 2 0 3 
1918 '1681 1 5 5 0 1 8 8 3 1969 1924 1 7 1 2 1 0 9 7 9 1 5 5 6 1466 1 7 1 0 3 4 9 8 2 7 7 4 2 7 2 4 2 4 4 4 7 
1919 2 0 0 2 1 6 6 4 1 8 0 1 1 6 6 2 1 8 7 2 1580 10581 1 5 1 7 1368 1646 1 7 6 7 1446 1 7 0 7 2 0 0 3 2 
1920 1953 3 2 9 3 2 0 5 5 1848 1 7 3 5 1 4 4 8 1 2 3 3 2 1 5 5 8 1 3 8 3 1290 1 5 1 1 1 8 5 2 1 6 7 2 2 1 5 9 8 
1 9 2 1 1 6 1 2 1538 1 8 5 7 1641 1719 1 4 3 2 9 7 9 9 1 4 1 8 1436 1 3 5 7 1 4 8 8 1542 1768 18806 

Két szabályszerűséget mutatnak, amelyek a háború előtt is 
megvoltak. Az egyik, hogy a tavaszi hónapokban nyilvánvalóan 
erős maximum van az őszi hónapokkal szemben. Ez a maximum 
1915-ben, 1916-ban, 1917-ben márciusra esik, 1918-ban áprilisra, 
1919-ben májusra, 1920-ban februárra, 1921-ben márciusra. Az őszi 
minimum a háború előtt általában szeptemberben vagy októberben 
szokott lenni. 1914-ben októberre esik a legkisebb halottszám, 
1915-ben szeptemberre, 1916-ban augusztusra, 1918-ban és 1919-ben 
augusztusra, 1920-ban és 1921-ben szeptemberre. Látszólagos ellen-
mondást mutat 1918. év második fele és 1920 első hónapjai. 
1918-ban ugyanis áz abszolút halottszámokat véve, azok szeptember, 
október, november és december hónapokra lényegesen nagyobbak 
mint az első félév bármelyik hónapjában; 1920-banjanuár, február 
és március tüntetnek fel rendellenesen nagy számokat. Ennek 
magyarázata az, hogy 1918-ban és 1920-ban a spanyol járvány 
ezekben a hónapokban a halottszámot lényegesen emelte. Mig más 
hónapokban alig egy-két influenzás haláleset volt, 1918 szeptem-
berben 125, októberben 1736, novemberben 1347, decemberben 874 
haláleset volt influenza következtében ; a második influenzajárvány 
idején, 1920 első hónapjaiban: januárban 281, februárban 960, 
márciusban 143 halott esik az influenzára. Az első influenzajárvány 
átterjedt 1919 januárra is, amikor 145 ember halt meg ennek 
következtében. Az első spanyoljárvány összes áldozatainak száma 
4372, a másodiké 1384. Ha ezeket a spanyol eseteket levonásba 
hozzuk, 1918 szeptemberben a halottak száma 1585, októberben 
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1762, novemberben 1427, decemberben 1850, 1919 januárban 1857, 
1920 januárban 1672, februárban 2333, márciusban 1911. Ezek 
figyelembevételével a tavaszi maximumra és őszi minimumra való 
megállapításaink érvényesek. A második szabályszerűség az abszolút 
halottszámoknál, hogy az első félév halottszáma nagyobb, mint a 
másodiké. A spanyol eseteket levonva 1918-ban a második félévben 
a halottszám 9646, 1920-ban az első félévben 10.948, úgyhogy erre 
a két évre is érvényes ez a szabályszerűség. 

A halálozás általános változását nézve azt látjuk, hogy a háború fi 
eleje óta folytonos emelkedés van, az 1916. évben a 15.329 egész 
évi halottszám alig mutat ugyan eltérést az 1915-beli 15.324-től, 
de tekintetbe veendő, hogy akkor a pótsorozások folytán egyre több 
férfi ment a frontra, — a lakosság tehát csökkent —, úgy hogy az 
abszolút számbeli változatlanság mellett a halálozás erős emelke-
dését kell látnunk. A halálozási viszonyok rosszabbodása elérte 
kulminációs pontját 1919 első félévben, 1919 második felében 
már a javulás jelei mutatkoznak az abszolút számokban is. Ez a 
javulás 1920-ban és 1921-ben folytatódik. A spanyol esetek levonása 
után 1918-ban az abszolút halottszám 20.365, 1917-ben 20.203, úgy 
hogy bár 1918 első félévben erősen csökkent lakosság állott meg-
figyelés alatt, azonban a második félév utolsó hónapjaiban a front-
katonák nagyrésze visszatért, tehát az abszolút számbeli csekély 
eltérés mellett, a halálozás emelkedő görbéje már a kulminációs 
pontjához közel van. 1919 első félévben a halottszám: 10.581, 
kisebb ugyan mint 1918-ban a megfelelő időben, de a szovjet-
uralom idején nagyon sokan elmenekültek Budapestről, úgy hogy 
ismét erősen csökkent élőszámra esik ez a halottszám, így még 
nem lehet a halálozás csökkenéséről beszélni. 

A tulajdonképeni javulás 1919 utolsó hónapjaiban kezdődik. A 
második félév 9451 halottszáma, annak dacára, hogy az 1919-ben bekö-
vetkezett születésbeli emelkedés — érthető okoknál fogva—, ezekre 
a hónapokra esik, a csecsemő halálozás elég nagy és emellett a meg-
figyeltek száma nagyobb : nem mutat lényeges emelkedést, a javulás te-
hát kétségtelenül fennáll. 1920-ra ez még nyilvánvalóbb, bár ekkor az 
abszolút halottszám 1566-tal nagyobb, mint a megelőző évben, ha a 
spanyolosokat is beleszámítjuk, ezek levonásával 482-vel nagyobb. 
Figyelembe kell azonban vennünk, hogy 1919-ben 19.442 volt az élve-
szülöttek száma, vagyis 4.674-gyel több mint 1918-ban, ezek nagy-
része, kb. 2/a'a a z 1920. évben még a 0—1 korcsoporthoz tartozik, 
amely évben 21.045 volt az élveszülöttek száma, vagyis 3.116-tal több, 
mint a megelőző évben, úgyhogy 1920-ban 4719-cel több 0—1 kor-
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csoportos állott megfigyelés alatt mint 1919-ben. Ha ezek halálozá-
sát oly kedvezőnek vesszük fel, amint a háborút megelőző 1903— 
1912 tízéves időszak adatai alapján nyertük, és a megfigyeles 
idejét 1/s évesnek vesszük : 172°/00-es egész évi halálozás mellett, a 
több halálozásnak ebben a korcsoportban 660-nak kellene lenni ; 
ténylegesen 886-tal több az elhaltak száma a 0—1 csoportban 
1920-ban, mint 1919-ben. A 226-os többlet származhatik egyrészt 
abból, hogy lényegesen több a 0—1 csoportra a megelőző évből 
átnyúló élő, másrészt a gyermekhalálozásban is a háború előtti 
állapothoz képest rosszabbodás állott elő, azonkívül a spanyol 
járványnak is van 49 áldozata. Az 1—5 korcsoportban 192Ó-ban 
540-nel több a haláleset, mint a megelőző évben, ezeknek 1/3-ad 
részét a megelőző év első hónapjaiban születtek és 1920-ban az 
1—2 korcsoporthoz tartozók alkothatják, féléves megfigyelést véve 
ismét, erre a korcsoportra 112-vel több halottnak kellene lenni 
1920-ban, mint az előző évben. Az 1—5 csoportban ténylegesen 
540-el több a halott, a többi egyéb korra esik, másrészt feltevé-
sünknél nagyobb lehet az 1—2 csoportban a megelőző évi többlet. 
Tehát a legenyhébb számítások mellett is — ha a többi korban a 
halálozás nem rosszabbodott — 1920-ban 762-vel több halottnak 
kellene lenni. 

1921-ben a halálozási viszonyok javulását első tekin-
tetre is meg lehet állapítani. A 0 — 1 éves korcsoportban, ha 1920. 
év adatával a spanyolosok levonásával vetjük össze, 609-cel kevesebb 
a halottszám, mint 1920-ban, az 1—5 éves korcsoportban 42-vel, 
az 5—10 csoportban 30-al, a 10—15 csoportban 93-mal a 15 20 
csoportban 100-zal kevesebb halottat látunk 1921-ben mint 1920-ban, 
az 1—5 csoportban 1921-ben 56-tal több a halott, de ez nem mutat 
nagyobb halálozásra, mert 1921-ben az 1920. évbeli nagy születési 
többlet jelentékeny része ebben a csoportban állott megfigyelés alatt, 
úgy hogy 1921-ben ebben a korcsoportban az élők száma lényegesen 
nagyobb volt, mint 1920-ban, így a halálozási abszolút szám lényegtelen 
emelkedése mellett a relatív halálozás csökkent. Ellenvetés lehetne, 
hogy 1920-ban a lakosság csökkent, mert a gyáripar részleges pan-
gása miatt Budapesten a munkások száma lényegesen csökkent^ 
jelentékeny csökkenés állhatott elő sokak véleménye szerint a házi 
cselédek számának megfogyása folytán is. A proletárdiktatúra után a 
kommunizmusban exponált elemek nagyobb számmal hagyták el 
Budapestet, valamint a zsidóságnak bizonyos körei is eltávoztak. 
Internálások és a galíciaiak egyrészének kitoloncoltatása szintén 
csökkentette a lakosság számát. Ezzel szemben ki kell emelnünk, 
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hogy már a Károlyi uralom alatt 1919. első hónapjaiban megkezdő-
dött a fővároshoz nem kötött és az akkori politikai kalandoroktól 
irtózó elemeknek vidékre költözése, még inkább folytatódott ez a 
vándorlás a proletárdiktatúra alatt, ezeknek a kommün bukása után 
való visszavándorlása ellensúlyozta a fenti csökkenést, ha már most 
egyenlő halálozási viszonyok lettek volna 1920-ban, mint 1919-ben, 
50.000-rel többnek kellett volna a kommün után elvándorolnia, mint 
amennyien a vörösök elől elmenekülve visszajöttek, mert annyi élő-
nek felel meg körülbelül fent kimutatott halálozásbeli hiány. Mivel 
pedig az elmenekülés még 1919 őszi hónapjaiban következett be, a 
cselédek száma is akkor már erősen lecsökkent, az internálás egy 
része szintén megtörtént, a gyáripar pangása folytán szintén 1919-
ben csökkent már erősen a munkásság száma : egész biztonsággal 
fel lehet venni, hogy 1920-ban lényegesen több volt a megfigyel-
tek száma, a halálozás abszolút száma alig változott, ami azt mutatja, 
hogy a halálozás, ha lényegesen nem is javult, de a kulminációs 
pont után a csökkenő irány már mégis megkezdődött. 

1921-ben a javulás még nyilvánvalóbb. Ekkor ugyanis az 
abszolút halottszám 2792-vel kisebh, mint 1920-ban, ha pedig 1920-ra 
a spanyolbetegségben elhalltak számát levonjuk, még mindig 1411-gyei 
kevesebb a halottak száma 1921-ben, mint a megelőző évben. A 
lakosság száma pedig ebben az évben, tekintettel arra, hogy a 
szibériai hadifoglyok is nagy számmal visszajöttek, csak emelked-
hetett a megelőző évhez képest. 

A halálozás általános ismertetésével kapcsolatban rá kel! még 
mutatunk arra a körülményre, hogy a háború harmadik évében meg-
állott a lakosság természetes szaporodása. Még 1921-ben is több volt 
az elhaltak száma, mint az élveszületetteké. Míg 1912-ben 9719 volt 
a születési többlet, 1914-ben már csak 8486, 1915-ben 2501, 1916-
ban a halálozás már nagyobb volt 356-tal, 1917-ben 5506-tal, 1918-
ban 9679-cel, 1919-ben 590-nel, 1920-ban;553-rnal és 1921-ben 660-nal. 
Ezek a tények egész könnyen érthetők, ha a házasságkötések szá-
mát vesszük figyelembe; 1914 óta az egyes években a házasságok 
száma a következő: 

1914 10.144 
1915 6.536 
1916 7.614 
1917 6.691 

1918 9.041 
1919 22.942 
1920 11.676 
1921 10.819 

A házasságkötések számának csökkenésével természetesen pár-
huzamosan halad a születések csökkenése : 



466 Frisch Ferenc. 

Élveszületettek száma : 
Év Fiú Leány Összesen Év Fiú L e á n y Összesen 

1914. 11.880 11.377 23.257 1918. 7.757 7.011 14.768 
1915. 9.190 8.635 17.825 19.9. 10.041 9.401 19.442 
1916. 7.774 7.199 14.973 1920. 10.940 10.105 21.045 
1917. 7.574 7.125 14.699 1921. 10.014 9.452 19.466 

A születések csökkenése a házasságok számának csökkenésén 
kivül a gazdasági viszonyok folytonos rosszabbodásával is összefüg-
gésbe hozható. A magánháztartások egyensúlya egyre jobban felbom-
lik, a gyermek nem kívánatos többé. Az 1919 és 1920-iki hirtelen 
emelkedés az élveszületettek számában részben azzal magyaráz-
ható, hogy a férj már legtöbb helyen visszatért, másrészt az 1919-
ben kötött feltűnő sok házasság — a legtöbb úgynevezett szovjet-
házasság — érezteti hatását. 

Az összes halottak koreloszlása a következő : 
É Y 

1903-1912 
Kor á t lag 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 192 
0— 1 3179 3397 2906 2098 2718 2599 2926 3812 3154 
1— 5 1647 1429 1727 1861 1891 2111 1160 1700 1697 
5—10 357 351 431 512 668 798 539 675 489 

10—15 243 199 240 318 450 591 917 415 355 
15—20 475 488 665 738 1047 1708 1023 961 712 

2 0 - 2 5 627 796 790 668 968 1813 1211 1326 998 
25—30 575 579 498 53 » 724 1546 1032 1086 886 
3 0 - 3 5 589 558 455 568 775 1534 941 1054 820 
3 5 - 4 0 611 545 516 587 855 1144 990 1008 948 
40—45 643 625 636 631 969 1110 958 976 878 
4 5 - 5 0 677 645 777 822 1030 1168 990 1051 971 

5 0 - 5 5 706 745 864 832 1178 1345 1094 1121 1069 
55—60 670 8^7 871 965 1256 1394 1212 1167 1050 
60—65 703 911 916 923 1340 1348 1280 1280 1224 
6 5 - 7 0 664 755 863 890 1312 1331 132Ù 1293 1137 
70—75 572 745 854 881 1146 1149 1096 1053 1033 
7 5 - 8 0 447 576 639 731 947 915 955 760 708 

80—85 375 364 373 434 561 531 553 583 438 
85—90 82 151 222 258 276 299 245 208 175 
90— 30 85 81 73 94 113 90 69 64 

Összesen 13.872 14.771 15.324 15.329 20.205 24.447 20.032 21.598 18.806 

A halálozás általános emelkedésével az összes korokban ma-
gasabb számok jelentkeznek, legnagyobb azonban mindjárt az emel-
kedés a fiatal és az öreg korokban. A gyermekek elsatnyulnak, 
mert rossz táplálékot kapnak, fejlődni nem tudnak, a halálozás 
emelkedik. Az 1—5 éves csoportban már 1915-ben 300-zal emelke-
dik a halottak száma 1914-hez képest, az emelkedés tovább tart, 
jóllehet a folytonosan csökkenő születések miatt az élők száma 
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ebben a korcsoportban amúgy is erősen csökken. Az idősebb kor-
osztályok szintén emelkedő számokat mutatnak már a háború első 
évében. A 6 0 - 6 5 éves korcsoportban 1 9 0 3 - 1 9 1 2 évek átlaga 703 
halott, 1915-ben 916, 1916-ban 923, 1917-ben 1340, a magasabb 
korokban még feltűnőbb a halálozás emelkedése. Az élők számában 
az egyes magasabb korcsoportokban alig történhetett felfelé eltoló-
dás, viszont már a megelőző években úgyis magasabb volt a halá-
lozás, mert a szervezetileg gyengébbek, betegesek, akik törodöttsé-
gük mellett kénytelenek voltak munkát vállalni, kidőltek s mégis 
folyton emelkedő halottszámmal találkozunk. 1917-ben a 1 5 - 8 0 
korcsoportokban hirtelen emelkedést látunk, amely némely helyen 
<35—45°/0-ig terjed. Nem magyarázható ez egyedül abból, hogy ekkor 
már sok idegen és menekült lepte el fővárosunkat és így talán a 
lakosság emelkedésével járt együtt az abszolút halottszám emelke-
dése, hisz az idegenek, különösen a galíciaiak, mint 1915. végén, 
1916-ban is elég szép számmal itt voltak, a lakosság számszerű 
növekedése 1917-ben alig lehetett jelentékeny 1916-hoz képest. A 
magas számok abbban lelik magyarázatukat, hogy az árszínvonal 
belső eltolódása most már hirtelen ugrásokat mutat, a lakosság 
nagy tömege nem tudja már tengődésszerű életszínvonalát sem biz-
tosítani, a gyengébb szervezetek, amelyek az első két háborús esz-
tendőt még csak elviselték, most hirtelen roppannak össze. 1918-ban 
újra emelkedés van, de ez inkább az influenzajárványra vezethető 
vissza; ha ezeket a haláleseteket levonásba hozzuk,"az 1917. évtől 
alig látunk eltérést az egyes korcsoportoknál. 1919 és 1920 a kor-
eloszlásban alig mutatnak változást, ha 1920-ban a spanyol járványban 
elhaltakat levonásba hozzuk. Nagyobb eltérés van a két évben 
és 1918-hoz képest is a 0 — 1 csoportban, ami a születések emelke-
désével magyarázható: 1921-ben az összes korcsoportokban érez-
hető a javulás. 

In f luenzában el-
ha l l ak száma 

Inf luenzás ha lo t tak 
levonásával összes 

ha lo t t ak 

Kor 1918 1920 1918 1Q20 

0— 1 36 49 
1— 5 119 59 
5—10 89 24 

10—15 109 30 
15—20 578 156 

2563 3763 
1992 1641 

709 651 • 
482 385 

1130 805 

20—25 920 228 
2 5 - 3 0 816 . 205 
30—35 523 186 

893 1098 
730 881 
911 886 
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In f luenzában el- In f luenzás ha lo t tak 
ha l tak száma l evonásáva l összes 

ha lo t t ak 
Kor 1918 1920 1918 1920 

35—40 247 96 897 912 
40—45 152 61 958 915 
45—50 124 58 1044 993 

50—55 103 44 1242 1071 
55—60 74 55 1320 1112 
6 0 - 6 5 56 53 1292 1227 
65—70 32 36 1299 1257 
70—75 21 17 1128 1036 
75—80 13 15 902 745 

80—85 12 5 519 578 
85— 1 4 298 204 

ismeretlen 
korú 57 3 113 69 

Összesen 4082 1384 20.422 20.217 

Az egyes korcsoportokban beállott eltolódásokat a legszembe-
' tünőbben látjuk, ha a halottszámot 1000-re redukáljuk: 

1000 halott koreloszlása : 
É v 

Kor 1903-1912 
á t l ag 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 

0 - 1 229 230 190 137 135 106 144 176 168 
1 -- 5 119 97 112 122 W3 86 57 79 90 
5-- 1 0 26 24 28 33 33 33 27 31 26 

10 - 1 5 18 13 16 21 22 24 45 19 19 
15 - 2 0 34 33 43 48 52 70 50 44 38 

20-- 2 5 45 54 52 44 48 74 59 61 53 
25-- 3 0 42 39 32 35 36 63 51 50 47 
30-- 3 5 42 - 38 30 37 38 59 46 49 44 
35-- 4 0 44 37 34 38 42 47 49 47 50 
40-- 4 5 46 42 42 41 48 45 47 45 47 
45-- 5 0 49 44 51 54 51 48 49 49 52 

50- - 5 5 51 50 56 54 58 55 54 52 57 
55 - 6 0 48 56 57 63 62 57 60 54 56 
60 - 6 5 51 62 60 60 66 55 63 59 65 
65 - 7 0 48 51 56 58 65 54 65 60 60 
70-—75 • 41 50 56 57 57 47 54 49 55 
75 - 8 0 32 39 42 48 47 37 47 35 38 

80 -85 27 25 24 28 28 24 27 27 23 
85-- 9 0 6 10 14 17 14 12 12 11 9 
90 2 6 5 5 5 

• 
4 4 3 3 

1000 1000 1000 
> 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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A csecsemőkor csökkenő számai természetesen a születési 
viszonyokból magyarázhatók. Az eltolódás az első években a maga-
sabb és a gyermekkorokban nagy. 1917-ben különösen az 5 0 - 7 0 
éves korokban van a megelőző évhez képest emelkedés, ami ezek-
nek a koroknak három évi háborús nélkülözésekben való összerop-
panásával magyarázható. 1918-ban a 20—50 éves korok mutatnak 
emelkedést, ami a spanyoljárvány miatt van. Ha a spanyolosok levo-
nása után nyert halottszámot redukáljuk 1000-re, 1917-hez képest 
alig látunk változást. 1920-ban a spanyolosok levonása után nyert 
halottszámnak 1000-re való redukálása mellett az 50—80 éves korok-
ban lényeges javulás mutatkozik, ami azt mutatja, minthogy ezek-

I 
ben a korokban a megfigyeltek száma alig változhatott a megelőző 
évhez képest, hogy a halálozás csökkenőben van, ugyanez áll az 
5 — 20 éves életkorokra. 

1000 ha lo t t kore losz lása az 
in f luenzás ha lo t t ak l evonásáva l 

Kor 1918 1920 

0— 1 125 186 
1— 5 98 81 
5—10 . . . 35 32 

10—15 24 19 
1 5 - 2 0 55 40 

2 0 - 2 5 44 54 
25—30 36 44 
3 0 - 3 5 45 43 
35—40 44 45 
40—45 . 47 45 
45—50 51 49 

50—55 61 53 
55 60 65 55 
60—65 - 63 61 
65—70 64 62 
70—75 . . 1 55 51 
75—80 44 37 

80—85 . . . 25 29 
85—90 14 10 
90— 5 4 

1000 1000 

Tüdővészhalálozás. 
A tuberkulotikus halálokok közül csak a tüdővészt vizsgál-

tuk, mert egyrészt ez a halálokok közül a legfontosabb, másrészt 
a statisztikai adatok itt talán még a legmegbízhatóbbak. A többi 

3 
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szerv tuberkulotikus megbetegedésének konstatálása és ezzel kap-
csolatban mint elsődleges haláloknak a megállapítása problematikus, 
annyival is inkább, mert a kötelező halottboncolás még nincs 
elrendelve, anélkül pedig a halálok megállapítása csak tapogatódzás. 
Hogy milyen fontos a tüdővésznek mint haláloknak a vizsgálata, az 
kitűnik pusztán abból a körülményből is, hogy a 25—4" éves 
korokban a tüdővészben elhaltak száma az összes halottaknak 40— 
50°/o"a m ár a háború előtt. Az állam elsőrangú érdeke a tüdő-
vész visszaszorítása ezekben a munkabíró életkorokban. A tüdővész-
halálozás számai az összlakossághoz viszonyítva a háború előtt 
szintén csökkenő irányzatot mutatnak. Az 1903—1912. időközben a 
következők voltak a viszonyok : 

1000 l akos közül tüdővészben hal t el 

1903. 1901. 1905. 1908. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 
é v b e n 

3 13 3-40 3-75 3'33 3*34 325 293 2-72 2*84 2-67 

Látjuk, hogy — bár ezek a számok meglehetős állandóságot 
mutatnak — 1909 óta mégis folytonos mérsékelt csökkenés mutat-
kozik a tüdővész-halálozás arányszámában. A főváros és a kormány 
által foganatosított óvintézkedéseknek, a lakásviszonyok javulásának 
köszönhető ez. Más európai városokkal való összehasonlításban 
Budapest viszonyai a tüdővész-halálozás szempontjából a háború 
előtt korántsem voltak túlrosszak. Európa nagyobb városaiban a 
tüdővészben való elhalálozás valószínűsége 1912-ben — 1000 lakosra 
számítva — a következő volt : 

Amsterdam.. . 1-58 Róma ... ... 2-195 Breslau ... ... 2-87 
London.. . .. . 1-64 Christiania ... 2-37 Varsó 3-02 
Zürich ... .. . 1-77 Budapest ... 2-67 Wien ... 305 
Kopenhága.. . 1-774 Marseille ... 2-79 Szt. Pétervár 3-62 
Berlin ... '.. . 1-98 Moszkva ... 282 Páris ... ... 387 
Brüsszel _ 2-192 Bukarest 394 

Budapest tehát a városokat a tüdővész-halálozás emel 
nagysága szerint csoportosítva kilencedik helyen volt a háború 
előtt, ami a tüdővész csökkentése szempontjából foganatosított 
intézkedések hatását illetőleg nem kicsinylendő eredmény. 

A háború egész természetszerűleg a tüdővész ellen való küz-
delemnek ezen eredményét megakasztotta és nagyrészt meg is 
semmisítette. Hisz épp azok a momentumok, amelyek a tüdővész 
elleni küzdelem leghathatósabb fegyverei : a jó lakásviszonyok, jó 
táplálkozás, kényelmes, nyugodt munka a háború alatt és azóta 
hiányoztak. Az infekció lehetősége sokkal nagyobb, az elgyengült 
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szervezetben a kór sokkal gyorsabban végzi pusztító munkáját, a 
betegek nem kereshetik fel a gyógyhelyeket, mert egyrészt vagyoni 
viszonyaik nem engedik ezt, másrészt ezek inkább katonai célokra 
vannak igénybe véve, a polgári elem mindenhonnan kiszorul. 

Budapesten 1914 óta tüdővészben elhaltak : 
1914 . 2 3 2 9 1918 . 4 1 8 0 
1 9 1 5 . . 2 6 9 4 , 1919 . 3 8 6 7 
191 6 3 0 5 1 1920 . 3 4 7 1 
191 7 3 9 5 0 1921 . 2 8 7 0 9 

Ezek a számok 1914-hez viszonyítva, amikor a háborús hatás 
még nem érezhető, folytonos emelkedést mutatnak. Figyelembe kell 
venni azt a körülményt is, hogy a megfigyelés alatt álló lakosság 

>> 

számviszonyai, — a különböző években a menekülteket is figye-
lembe véve — legjobb esetben nem- csökkentek, emelkedésről alig 
lehet szó. A folyton emelkedő számok a tüdővész nagy emelkedését 
mutatják tehát. A háború kezdetétől a forradalmi idők végéig, tehát 
5 év alatt Budapesten tüdővészben elhaltak száma 17.384, a háború előtt 
az 1903 —1912-ig terjedő évtized alatt tüdővészben 25.362 halt el, 
amikor pedig egyes években aránylag nagy volt a tüdővész-
halálozás. 

A tüdővészben elhaltaknak hónapok szerinti eloszlása : 
Év I. II. 

h ó  
III. 

n a p 
IV. v. VI. 

E l ső 
fé lév VII. VIII. 

h ó 
IX 

n a p 
X. XI. XII. 

Egész 
év 

1914. 2 1 7 198 2 3 8 2 6 4 2 2 5 2 0 3 1 3 4 5 170 2 0 0 135 138 1 3 9 2 0 1 2 3 2 8 
1915 . 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 6 9 2 4 1 1 4 5 8 2 2 0 192 179 1 8 4 2 1 0 251 2 6 9 4 

1916 . 3 1 9 2 5 6 3 3 8 3 2 4 3 4 3 2 6 7 1 8 4 7 2 4 0 2 1 5 1 5 8 180 187 2 2 3 3 0 5 1 

1917 . 3 0 5 3 3 5 4 5 8 5 1 0 4 6 3 3 8 3 2 4 5 4 3 2 0 2 6 5 2 3 6 2 0 8 2 2 7 2 4 0 3 9 5 0 

1918 . 3 2 5 3 4 8 4 1 4 4 7 0 4 4 0 3 5 7 2 3 5 4 3 0 9 2 8 4 2 3 4 3 3 4 2 9 8 3 6 7 418C 

1919 . 3 2 4 3 3 0 3 9 9 4 0 2 4 8 7 "391 2 3 3 3 3 6 2 2 7 9 2 2 2 2 4 7 2 1 5 2 0 9 3 8 f I 
1920 . 2 8 3 4 1 8 4 6 0 3 9 5 4 1 8 2 8 7 2 2 6 1 2 4 8 197 165 178 2 1 8 2 0 4 3 4 7 1 

1921 . 2 5 5 2 6 2 3 6 6 3 4 3 3 3 9 2 4 6 1811 196 190 1 5 6 161 153 2 0 3 2 8 7 0 

ugyanazt a képet mutatja, mint az összhalottaké : tavasszal maxi-
mumot, ősszel minimumot. A háború előtt legtöbbször összeestek 
az összhalálozás és a tüdővészhalálozás szélső számai. A háború 
alatt, amikor a tüdővészen ' kívül egyéb halálokok is nagyobb 
számmal előfordultak, bár szintén a tüdővész súlya a legnagyobb, 
egyik-másik halálok az összhalálozás maximumát vagy minimumát 
sokszor áttolja más hónapra. A tüdővészhalálozás maximuma leg-
inkább májusra esik, 1917-ben és 1918-ban márciusban volt, az őszi 
minimum leginkább szeptemberben volt, 1917-ben októberre esett 
a legkisebb szám, 1919-ben decemberre, e : utóbbi körülmény onnét 
is magyarázható., hogy a tüdővészhalálozás a forradalmak után 

a* 
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erősen csökken, ami természetesen a minimum hónapját is befolyá-
solta. 1918-ban az első félévben és 1919-ben az első félévben 
majdnem egyenlő a tüdővész-halálozás, 1919 második felében 292-vel 
kevesebb, mint a megelőző év második felében. Mint az összhalá-
lozásnál, úgy a tüdővésznél is az első félév halottszáma lényegesen 
nagyobb, mint a másodiké, amely szabályszerűség szintén megvolt a 
háború előtt. Amint a tüdővészhalálozás a háborús években egyre 
jobban emelkedik, az első félévnek többhalálozása mindig nagyobb 
lesz, vagyis az emelkedés nem oszlik meg egyenletesen, hanem a 
tavaszi hónapok emelkedése lényegesen nagyobb. Ha azt vizsgáljuk, 
hogy a tüdővészhalottak az összhalottaknak hány %-át tették, 

h ó n a p Első h ó n a p Egész 
Êv I. II. III. IV. V. VI. félév VII. VIII. IX. X. XI. XII év 

s z á z a l é k b a n 

1914 16 07 16 74 20-07 18 51 17"6l 16 86 17 22 14-87 16 67 1261 12 98 12 99 14 23 15 76 
1915. 18-64 16-44 14"83 1875 19 96 19 88 18-00 1713 16-18 1654 1614 17 4e 18 70 17 58 
1916. 23 39 17-52 18 48 22 42 23 50 23 97 21*28 20 83 22 99 14 64 16 01 16 61 18 07 19 90 
1917. 18-38 18 08 21-94 25 44 24*95 23 19 22 35 18 90 15 72 16 22 13 70 16 69 1585 1955 
1918 19-33 22-45 21 98 23 87 22 87 20 85 21 96 19-86 19 37 13 68 9 55 10 74 13 47 1709 
1919. 16 18 19-82 22 15 24 18 26 00 24 75 22'05 23 86 20 39 13 48 13 98 1487 12 24 19 30 
1920. 14-49 12-69 22 39 21-37 24 09 19'81 18 33 15 91 14 24 12 79 1178 1177 12 21 16 07 
1921. 15-81 16-39 19 71 20 90 19"72 1717 1848 15 75 13 24 11 49 10 81 9 92 11 48 15 26 

azt látjuk, hogy ennek a viszonyszámvonalnak is van tavaszi maxi-
muma és őszi minimuma, ezek a szélső pontok azonban nem mindig 
esnek egybe az abszolút számok szélső pontjaival, ami természetes 
is, mert az összhalálozás és a tüdővészhalálozás abszolút számai-
nak szélső pontjai sem esnek egybe és még ha ez meg is volna, — 
mert különböző rendű számokról van szó, — az eltolódás mértéke 
is különböző lehet, — tehát még akkor sem szükségszerű az egy-
idejűség. 1915-ben a tavaszi maximumok ugyanabban a hónapban 
vannak, az abszolút halottszám őszi minimuma szeptemberre esik, a 
százalékos részesedés minimuma szintén tavasszal van márciusban, 
1916-ban júniusban, 1917-ben és 1918-ban májusban látjuk a maxi-
mumot, az őszi minimum 1916-ban szeptemberben, 1917-ben októ-
berben volt. 1918-ban az abszolút halottszámoknak egymáshoz való 
viszonyítása az utolsó hónapokban nem adna hű képet a tüdővész 
arányára, mert a spanyol halálesetek nagy száma a nevezőt erősen 
nagyítja és így a tüdővészhalálozás arányára túlkedvező kép 
mutatkozik. Mint általában, ha valamely halálok hirtelenül nagy 
mértékben fellép, egy másik halálokra vonatkozó százalékos része-
sedés torzított alakban jelentkezik, azért levonásba hozva a spanyol 
eseteket, kapjuk az igazi százalékot, még pedig szeptemberre 
14-76%, októberre 18'95%, novemberre 20-88%, decemberre 19-83%. 
Ezek a számok is ugyanazt mutatják, amit az abszolút tüdővész-



Budapest halálozási viszonyai 1914 óta. 473 

halottszámok, hogy magának a spanyol járványnak a tüdővész 
emelkedésére is nagy befolyása volt. Az abszolút halottszámok a 
megelőző év ugyanazon hónapjaihoz képest több mint 100-zal 
emelkedtek s a százalékok átlag 4%-kal. A legnagyobb százalék a 
tüdővészre, 26% 1919 májusban volt 1914 óta, míg a legnagyobb 
tüdővészhalottszám - 510 — 1917 áprilisban, a legkisebb százalékos 
részesedés 1921 októberben volt 10'81% és a legkisebb - halottszám 
135 — 1914 októberben. 1919 második felében a tüdővészhalottak az 
összhalottaknak kisebb százalékát teszik, mint a megelőző évben, 
míg az első félév lényeges emelkedést mutat a megelőző évhez 
képest, tehát nemcsak abszolút számbelileg állott be 1919 utolsó négy 
hónapjában javulás, hanem a százalékos részesedés is kisebbedett, 
ami arra mutat, hogy az összhalottaknak és tüdővész-halottaknak 
egymáshoz való viszonya ismét normálisabb kezd lenni. A javulás 
különösen erősen érezhető, — úgy az abszolút számokban, mint a 
százalékos megoszlásbban, — 1920 második felében, az első félév 
első hónapjai ugyanis ebben az évben ismét — a spanyol befolyás 
alatt — torzított képet adnak. A spanyol esetek leszámítása után 
1920 januárban a tüdővészhalálozás 16'92°j0, februárban 17*91°|0, már-
ciusban 24'07°|0, az első félév végéig 20*65°|0, az egész évben 17*17 |0, 
1918-ban az egész évre a spanyol esetek levonása után 20"53°/0 a 
tüdővészhalálozás. A tüdővészhalálozás csökkenése szempontjából 
örvendetes, hogy 1920-ban az egész év alatt az összhalottaknak 
16*07°/ 0-a, a spanyolosok levonása után 17*17%-a halt meg tüdő-
vészben, tehát kevesebb százalék, mint 1915-ben, amikor a halottak 
17*58% esett a tüdővészre. 

Még kedvezőbb a helyzet 1921-ben, amikor úgy az abszolút, 
mint a relatív számok erős csökkenést mutatnak a megelőző évhez 
képest. A második félévben az abszolút számok alig térnek már el 
az 1914. év második felének megfelelő számaitól, — ami rendkívül 
nagy javulásra mutat, — a relatív számok pedig kisebbek, mint 
1914-ben. A rossz megélhetési viszonyok mellett inkább az ellen-
kező eredményt lehetne várni, úgy, hogy a javulás inkább onnét 
magyarázható, hogy a gyengébb szervezetűek már régebben elhal-
tak és a nagyobb ellenállóképességűek mellett a tüdővészhalálozás 
arányszáma csökkent. 

Sem az egész évi halottszámok összehasonlítása, sem a havi 
megoszlása a tüdővészhalottaknak nem adja teljesen hű képét a 
tüdővészviszonyoknak. Mivel a különböző korcsoportoknál a tüdő-
vészhalálozás különböző súllyal szerepel, ezekre való szétbontott 
vizsgálat sokkal fontosabb. Az 1903—1912. évi átlaggal való össze-
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hasonlítást a tüdővészhalálozásra 1914 óta a következő táblázat 
mutatja : 

Tüdővészben e lha l tak száma 
é le tkor 1903-1912. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 

4 évi á t l ag ' é v b e n 

0—1 86 60 62 54 64 55 39 59 50 
1—5 159 114 128 182 169 204 136 100 133 
5—10 51 42 54 76 91 112 91 75 52 

10—15 57 69 55 113 144 128 125 94 65 
15—20 221 248 332 419 546 576 495 380 271 
20—25 331 333 369 364 627 585 561 519 416 
25—30 304 247 315 332 445 466 481 422 384 
3 0 - 3 5 278 271 251 229 375 457 396 346 292 
35—40 246 200 252 258 319 326 359 282 274 
40—45 210 189 190 237 256 310 254 279 201 
4 5 - 5 0 178 140 185 227 214 253 249 244 175 
5 0 - 5 5 131 128 189 172 213 228 192 221 182 
55—60 103 107 124 172 193 196 199 189 134 
60- 65 78 83 83 100 107 114 131 127 107 
65—70 49 61 46 55 105 92 101 82 67 
70—75 29 15 33 37 54 40 36 35 39 
75—80 13 14 22 18 24 26 16 11 20 
80—85 5 6 2 4 2 W 5 4 8 
8 5 - 9 0 8 1 2 2 2 2 1 1 — 

90— 1 1 — 

ö s s z e s e n 2691 2328 2694 3051 3950 4180 3867 3471 2870 

A csecsemőkorban abszolúte véve visszaesés van, ami a szüle-
tési csökkenéssel magyarázható, relativ emelkedés mindamellett 
fennforog. A gyermekkorokban szinte ugrásszerű emelkedéseket látunk. 
Az 1—5 éves korcsoportban 1915-ben a halottszám 128, 1916-ban 
már 182 halt el tüdővészben ebben a korban, a 1 0 - 1 5 korcsoport-
ban 1915-ben a tüdővészben elhaltak száma 55, a rákövetkező 
évben 113, 1917-ben 144, majd ismét csökken az abszolút halott-
szám. A 20—45 éves korcsoportokban szintén már 1915-ben, még 
erősebben 1916-ban érezhető a háborús eltolódás, ugrásszerű emel-
kedés lép fel 1917-ben, amikor a 20—25 éves csoportban 627 a 
tüdővészhalottak száma, a megelőző évben csak 364, a 25 — 30 éves 
csoportban az 1916. évi halottszámmal szemben 1917-ben 445 a 
halottak száma, a 30—35 éves csoportban 54 a szaporulat, a 35 — 40 
éveseknél 61. A többi korban is nagy emelkedések vannak. 75-töl 
felfelé nagyon kevés egyébként is a tüdővészesetek száma, itt 
változást alig találunk a háborús viszonyok folytán, az öregebb 
korokban a betegek a korral velejáró más betegségben halnak el 
nagyobb számmal és különben is az elsődleges halálok megállapítása 
itt már egyáltalában nem precíz. 
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A tüdővészhalálozás nagyságának megítélésére legjellemzőbb 
arányszám: az összlakossághoz viszonyított tüdővészhalálozás, még 
pedig korcsoportok szerint szétválasztva. Az élők bizonytalan kor-
eloszlása — bevonulás, menekültek letelepedése, cselédek fogyása stb. 
— miatt ezeknek az arányszámoknak megállapítása nem lehetséges 
Hypothetikus számok pedig téves következtetésekre vezetnének 
A háború előtt Budapesten a 0 - 1 éves korban 7'40%0 volt a tüdő-
vészhalálozás, vagyis 1000 élő 0 - 1 éves gyermek közül átlag 7'7 
halt meg tüdővészben, az 1—5 éves korcsoportban 2"68%o a 

tüdővészhalálozás, az 5—15 éveseknél 0'80%o- azontúl mérsékelt, 
emelkedés 4'4%0-ig> azután lassú csökkenés. A ki nem egyenlített 
számok ezek: 

1000 élő közül egy év alatt tüdővészben halt el: 
életkor életkor életkor 

1 5 - 2 0 .. 2 -36 4 5 — 5 0 . . 4 2 5 7 5 — 8 0 .. 4-99t 
2 0 — 2 5 . . . . . . 2 - 9 9 5 0 — 5 5 .. 3 -87 8 0 — 8 5 . „ - . . .. 3 8 2 
2 5 - 3 0 .. 3-31 5 5 - 6 0 .. 4-11 8 5 — 9 0 .. 2 - 0 4 
3 0 - 3 5 _ 3 - 6 8 6 0 — 6 5 .. 4 - 4 4 9 0 — . 0 - 9 3 
3 5 — 4 0 .. 3 -89 6 5 - 7 0 .. 4 -00 
4 0 — 4 5 .. 4 -17 7 0 — 7 5 . 4 - 0 3 

Grafikus kiegyenlítéssel a következő számokat kapjuk: 
életkor életkor életkor 

1 5 — 2 0 .. 2 -55 4 5 - 5 0 . 4 - 2 0 7 5 — 8 0 .. 4 - 2 0 
2 0 — 2 5 . . . . . . 3 -00 5 0 — 5 5 . . . . . . 4 -25 8 0 — 8 5 . . 3 -70 
2 5 - 3 0 . . . _ . . 3 - 4 0 5 5 — 6 0 . . 4*30. 8 5 — 9 0 . . 2 -60 
3 0 — 3 5 .. 3 - 7 5 6 0 - 6 5 . . . . . . 4 - 3 0 9 0 — . . . . 1-20 
3 5 - 4 0 .. 3 - 9 5 6 5 - 7 0 .. 4 -30 
4 0 - 4 5 . . . . . . 4 - 1 0 7 0 — 7 5 . 4 - 2 5 

A legfontosabb korokban tehát a kortól függetlennek mond-
ható a tüdővészhalálozás, 4'20—4'30°A> között változik. Ez az 
eredményünk egybehangzó a nyugati államokban erre vonatkozólag 
végzett statisztikai vizsgálatok eredményével. 

A háború alatt egészen bizonyosan történtek eltolódások. 
Elég arra utalnunk, hogy a bevonulás miatt aránylag legtöbb kiesés 
van a megfigyeltek között a 2 0 - 3 5 éves korokban és itt mégis 
ugrásszerű emelkedést látunk a tüdővészre eső halottszámban. Még-
ha figyelembe is vesszük azt a körülményt, hogy bevándorlás, a 
menekülések révén ezekben a korokban - különösen talán inkább 
nőkkel — a megfigyeltek számában való csökkenés némileg ki-
egyenlítődött, mivél a halottszám sokszor 60%-os emelkedést is 
mutat, sőt az 1903—1912 átlaghoz képest majdnem 100°/0-os emel-
kedés van, a tüdővészben való elhalálozás valószínűsége a legfon-
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tosabb korokban 7—8%o' r e emelkedhetett. A 3 5 - 6 0 éves korokra 
kisebb ez az emelkedés, átlagban 2"5 — l%<rel emelkedhetett a tüdő-
vészhalálozás. Ugyanilyen meggondolással megállapíthatjuk, hogy a 
gyermekkorokban és az öregkorokban lényegesen kisebb az emel-
kedés. 1919 második felében már — mint a hónapok szerinti elosz-
lásban is rámutattunk, - csökkent a tüdővész, még inkább 1920-ban 
és 1921-ben úgy, hogy a lakossághoz viszonyított arányszámok is 
a legnagyobb valószínűséggel a háború előttiekhez közel állnak, 
ami természetes is, mert a betegség ugyan lassan támadja meg a 
gyenge szervezetűeket, a halál azután hirtelenül jelentkezik, a halál-
esetek száma rohamosan kell, hogy nőjjön, amint azt 1917. év 
viszonyai mutatják. Amint a gyenge szervezetüek kihaltak, meg-
maradnak az erősebbek, akik a nélkülözésekben megedződnek 
bizonyos mértékig, nemcsak hogy további emelkedésnek kell elma-
radni, hanem visszaesésnek kell beállni, főleg ha az egészségügyi 
intézkedéseket is szigorúbban veszik. Mégis a gyenge táplálkozás, a 
specifikus gyógykezeltetés elviselhetetlen költségei akadályozzák, hogy 
teljesen visszatérjen a halálozás görbéje, és azt, hogy lényegesen ked-
vezőbb legyen a tüdővész halálozás, mint a háború előtt, pedig ilyen-
nek kellene lenni a lakásügyek, élelmezési viszonyok, gyógykeze-
lési lehetőségek teljes konszolidálásával, mert, amint rámutattunk, a 
lakosságnak a priori gyengébb szervezetű elemei kipusztultak. 

A tüdővészviszonyok szempontjából fontos annak a vizsgálata, 
hogy az egyes korcsoportokban a tüdővészhalálesetek száma az 
összhalottaknak hány százalékát teszi. Az egyes hónapokra és 
hosszabb időközökre — félévre, egész évre — már ismertettük eze-
ket az arányszámokat, azonban mivel a különböző korokban külön-
böző a tüdővészhalálozás és egyes korokban, ahol az összhalálozás 
legnagyobb — csecsemőkor 0—1 — ellenben a tüdővészhalálozás 
minimális, mert leginkább más halálokok szerepelnek : gyomor és 
bélzavarok — ezekről az orvostudomány újabban kimutatta, hogy 
legnagyobb részben szintén tuberkulotikus eredetűek — és 
hevenyfertőző betegségek : tisztább képet az összes halottak-
kal való összehasonlításnál akkor nyerünk, ha a gyermekkorok 
halottait levonásba hozzuk. Ekkor a tüdővészhalottak az összhalot-
taknak : 

1903—1912 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 
s z á z a l é k 

25-42 21-66 23-42 24-77 24 54 19-86 23*21 21 -19 
/ 

a spanyoleseteket kiküszöbölve 1918-ban 24.71%, 1919-ben 
23.35%, 1920-ban 22.28%-át teszik. Ezek a számok a viszonyokat 
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rosszabbaknak, de a valóságnak megfelelőbbnek tüntetik fel. Leg-
jellemzőbb természetesen a korcsoportok teljes szétválasztása. Ekkor 
látjuk, hogy különösen mely korokban pusztít a tüdővész, mely 
korokra kell első sorban figyelmet fordítani a tüdővész ellen való 
védekezésnél. A tüdővészhalottaknak az összes halottakhoz való 
viszonyát az egyes korcsoportokban a következő táblázat mutatja : 

100 halott közöl tüdővészben halt el: 

Éle tkor 
1903—1912. 1914. 1915. 1916. 1917. <918. 1919. 1920. 1921. 
évi á t l ag é v b e n 

0 - 1 2-72 1-77 2-13 2-58 2*35 2-12 133 154 158 
1—5 9-65 7-97 7-41 9-75 893 966 1172 5*88 783 
5—10 14-17 11-97 12-53 14*84 13-62 1404 16-88 11-11 10*63 

10—15 23-25 34-67 22-92 35*22 3200 21*65 13-63 1783 18-30 
15—20 47*81 50-82 4993 56-78 52-15 33*72 48-38 3954 38*06 

20—25 5283 41*83 46-71 5450 64-77 32-36 46*32 39-14 41-68 
25—30 52-77 59-94 63*26 62-06 61*46 30*14 46*60 38*85 43*34 
30—35 47*10 48-57 55-17 40*32 48*42 31*96 4208 32*82 35*61 
35—40 40-23 36*70 48-84 43*95 37-13 2849 36 26 35*74 28-90 
40—45 32-68 30*24 29*87 37*56 26-42 27-93 26*51 28*58 22*89 
4 5 - 5 0 26-23 21*71 23*81 27-62 2077 21-66 25*15 23-21 1802 

50—55 18*51 17*18 21*58 2067 18-08 15*95 17-55 1971 1701 
5 5 - 6 0 14*78 12*94 14-24 1782 15*36 14-06 16-42 16 19 12-76 
60—65 11-11 9-11 9-06 10*83 7-98 8*46 10"23 9*92 8*76 
65—70 7-33 8-08 5*33 6 18 8-00 6-91 7*65 6-87 5-89 
70—75 5-11 2*01 3 86 4*20 4-71 3*48 3-58 3*32 3-77 
75—80 3*00 2*43 344 2*46 2-53 2*84 1 68 1-45 2*82 

80—85 1-31 1-65 0-54 0-92 0*36 1*69 0 90 0*70 1*82 
8 5 - 9 0 0*97 0-66 0*90 0-78 0 72 — 0-40 0*50 -
90— 0-33 — — — — — — _ _ 
átlag 18-24 15-76 17*58 19*90 19*55 17-29 19*30 16*07 -

1918 éh 1920-ban a spanyolesetek levonása után a következő 
arányszámokat kapjuk : 

Kor 1918 1920 Kor 1918 1920 

0 - - 1 2-15 1-56 45— 50 24-23 24-57 
1-- 5 10-24 6-09 5 0 - 55 18-35 20-52 
5 10 15-79 11-52 5 5 - 60 14-85 17-00 

10-- 1 5 16-55 24-41 6 0 - 65 8-82 10-35 
15 - 2 0 50-97 47-20 65— -70 7-08 6-52 
20 - 2 5 65-51 47-26 7 5 - 80 3-54 3-78 
25 - 3 0 63-84 47-90 8 0 - 85 2-88 1-47 
30 - 3 5 50-16 39-86 8 5 - 90 1-92 0-69 
35 - 4 0 36-34 30-92 9 0 - 0-67 — 

40 —45 32-36 30-49 
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A maximális százaléktétel általában a 20 — 25 éves korcsoport-
nál jelentkezik, ez a háború előtt 1903—1912-ben átlag 52-83% volt, 
a háború alatt 1918-ban éri el a legmagasabb értéket: 65*510/0-
A minimális tétel, az öregebb korokat — ahol az élők száma is 
kevés — leszámítva a 0 - 1 csoportban fordul elő, bár az összes 
halottak száma itt a legnagyobb. Mint már kiemeltük, más halál-
okok szerepelnek ennél a korcsoportnál. A háború alatt itt is egész 
enyhe emelkedést találunk. A százalékos arányszámok kiegyenlített 
görbéje tehát parabolikus menetű a 25 éves kor körül a maximum-
mal, a kiegyenlített görbék az egyes háborús éhekben a parabola 
két ágában meglehetősen simulnak egymáshoz, a maximum körül 
jobbra és balra az 1919. évig erős emelkedést mutatnak. 

Amint az összhalottaknál redukáltuk a halottszámot 1000-re, 
a tüdővésznél is megvizsgáltuk 

1000 tüdővészben elhalt egyén koreloszlását. 

Flpflrnr 1903-1912. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. XL1C IKUI 
évi á t lag é v b e n 

0 - 1 34 26 23 18 16 13 10 17 17 
1—5 63 49 48 60 43 49 35 29 46 
5—10 20 18 20 25 23 27 24 22 18 

10—15 22 30 20 37 36 31 32 27 23 
1 5 - 2 0 90 107 123 137 138 138 128 110 95 

20—25 131 143 137 119 159 ' 140 145 150 144 
25—30 120 106 117 109 113 111 124 121 134 
30—35 109 116 93 75 95 109 102 100 102 
35—40 97 86 94 85 81 78 93 82 95 
4 0 - 4 5 83 81 70 78 65 74 66 80 70 
45—50 

/ 
70 60 69 74 54 61 64 70 61 

50—55 51 55 70 56 54 54 50 64 63 
5 5 - 6 0 41 46 46 56 49 47 52 Î34 47 
6 0 - 6 5 31 36 31 33 27 27 34 36 37 
65—70 19 26 17 18 26 22 26 24 23 
7 0 - 7 5 12 7 12 12 14 10 10 10 14 
75—80 5 6 -8 6 6 6 4 3 7 

80-85" 2 3 1 1 1 2 1 1 3 
85—90 — — 1 i — 1 — — — 

9 0 -
összesen 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
s 
Érthető okoknál fogva ez a görbe lényegesen eltér az 1000-re 

redukált összhalottak koreloszlásától. Ez a csecsemőkorban mutat 
maximumot, hirtelen leesik, az 5—10 korcsoport közepetáján elér 
egy alsó pontot, elég gyors emelkedés után átmegy majdnem víz-
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szintesbe, ,55—60 éves korcsoportnál ismét lefelé megy, a 75—80 
éves csoporttól hirtelen eséssel. 1000 tüdővészben elhalt egyén kor-
eloszlási görbéje két parabolikus részből áll, az egyik parabola, amely-
nek magassági pontja körülbelül a 11/2 éves kornál van, az 5—10-es 
korcsoportban megy át a másik parabolába, amelynek legmagasabb 
pontja a 20—25 korban van, két oldalt meglehetősei! meredek ágai 
vannak ennek a görbének. A háború alatt az első ág magassági pontja 
inkább lejebb húzódik, a második ágé - mint más viszonylatokból 
is kitűnt — felfelé lendül, a két ág szintén enyhe emelkedést mutat. 

Frisch Ferenc. 



Külkereskedelmünk Ausztriával 
és a vámpolitika. 

A magyar külkereskedelmi mozgalmak a mult század egész folya-
mán nagyjában az Ausztriával fennálló gazdaságpolitikai kapcsolat meg 
vitatásában nyertek kifejezést. A magyar közvélemény vámpolitikai 
nézetei az önálló vámterületért folytatott küzdelemben alakultak ki 
és a mai kereskedelempolitikai iskolázatlanság is nem kis részben 
ebben találja magyarázatát. Az egész vámpolitikai mozgalomnak 
száz év óta nem gazdasági meggondolások adták meg irányát, 
hanem majdnem kizárólag politikaiak, amit nagy mértékben maga 
után vont a bécsi kormánynak a magyar követelésekkel szemben 
tanúsított mindig elutasító álláspontja. Tagadhatatlan, hogy a bécsi 
kormányok vámpolitikai intézkedéseiket majdnem mindig az osztrák 
tartományok szempontjából tették meg, de a magyar közvélemény 
még a hasznos intézkedéseket is ellenkezéssel, politikai és alkot-
mányjogi szempontból magyarázható jogos idegenkedéssel fogadta. 
* 

így II. József központosító törekvésének kereskedelempolitikai 
folyománya a Magyarország és a német tartományok közt fenn-
álló vámsorompó eltörlése ellentállást provokált és ez intézkedés-
nek kívánatos voltát csak a napoleoni háborúk idején és különösen 
a patriarchalis abszolutizmus uralma alatt látták be hazánkban, 
amikor az újólag felállított közbenső vámsorompók nyomasztó 
hatását érezték. Az 1827-iki országgyűlés által kiküldött bizottmány 
kereskedelmi bizottsága 1829 január 27 kelt jelentésében már azt 
írja, hogy vizsgálódásai eredményeül két godolat alakult ki: 1) 
hogy Magyarország és őfelsége többi birtoka között a kereskedelem 
teljes és korlátlan szabadsága szükséges, a közbeeső vámok meg-
szüntetésével, amint ez Bajorországban és Württembergben történt ; 
a financiális hiány bőségesen fog kárpótlást nyerni a rendszabály-
ból származó gazdasági fellendülésben ; 2) ha azonban a kormányzat 
nem volna abban a helyzetben, hogy ezen legforróbb kívánságát 
elfogadja, úgy legalább egy mérsékelt és állandó vámrendszer 
állapíttassák meg. 

Ez a nézőpont azonban az osztrák kormány részéről nem 
talált elfogadásra és mire a császári kormány ilyen irányú intéz-
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kedéseket hajlandó lett volna életbeléptetni, hazánkban a közvélemény 
már egész más orientációt vett. A negyvenes évek elején különösen 
a német vámegylethez való csatlakozás kédése volt napirenden és 
akkor politikai okokból — a németség túlsúlyától való félelemből — 
a csatlakozás ellenzői voltak hangadók bár e párt vezérei, és első-
sorban Kossuth Lajos, még a szabadkereskedelem álláspontján állot-
tak és az osztrák tartományokkal való vámuniót szükségesnek tar-
tották. Az osztrák kormány azonban az alkalmas időpontot nem hasz-
nálta fel és minden a régiben maradt. De csakhamar a közhangulatban 
gyökeres változás állt be, amelynek irányítója éppen Kossuth 
Lajos volt, aki a német vámegyleti mozgalmat és List Frigyes 
tanításait, ha nem is teljesen List szellemében — sőt tiltakozása 
ellenére — úgy alkalmazta Magyarországra, hogy nemzeti védő-
vámokkal óhajtotta az országot az osztrák tartományoktól elválasz-
tani. Azt természetesen figyelmen kívül hagyta, hogy List rend-
szerének első feltétele a nagy gazdasági egység biztosítása volt 
és így a védővám rendszer a gazdaságilag amúgy is hátramaradott kicsi 
Magyarországra alkalmazható nem volt. Minthogy pedig e tekin-
tetben a bécsi kormánytól eredményt nem várhatott, társadalmi 
úton próbálta meg az osztrák iparcikkek kiszorítását a védegyleti 
agitáció révén. Ausztria és Németország helyett az Angliával léte-
sítendő szorosabb kapcsolat lebegett Kossuth szemei előtt. A nem-
zeti védvámagitáció nagy eredményeit az is elősegítette, hogy, 
mint Kautz mondja, „sokan voltak honfiaink között, kik azon hit-
ben, hogy ép a közbenső vámsorompók fennálásának tulajdonít-
ható az, hogy Magyarország mind ekkoráig is az osztrák abszolu-
tizmus foglalásai és unifikacionális törekvései ellenében védve 
maradt s hogy hazánk kormányzati önállósága még nagyobb mérv-
ben csorbát nem szenvedett." így tehát a védvámi, illetve a védegyleti 
agitáció — első helyen ismét politikai és nem gazdasági okokból — 
nagy tért hódított. Ily irányban foglalt állást az 1844-iki országgyűlés 
is bár a főrendeknél a protekcionisztikus irány éles ellenvetésre 
talált. De a fejedelem ismét szembehelyezkedett az országgyűlés 
óhajával. A védővámos irány feje Kossuth Lajos ismételten, külö-
nösen a politikai nézőpont kidomborításával adott tápot a mozga-
lomnak, amelynek eredménye az egész közhangulat védővámos 
irányban történt átalakulása volt. Hiába sorakoztatta fel Széchenyi 
különös gazdaságpolitikai meggondolásokból fakadt aggályait a 
védővámagitációval és a védegylettel szemben a közhangulat 
irányát, megváltoztatni nem tudta. 

Ilyen viszonyok közt kezdett az osztrák kormánykörökben a 
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közbenső vám eltörlésének eszméje tért hódítani. Semmi sem volt 
természetesebb, hogy ez ismét „új sakkvonásnak tartaték, amellyel 
a kormány a nemzet önálló életfejlődését nehezíteni, fellendülését 
kezdeményeiben elfojtani szándékozik." Az áthidaló áljáspontot a 
centralisták képviselték, akik épen gazdasági szemponttól vezérelve 
Ausztriával vámszövetség szükségét hangsúlyozták. Maga Kossuth 
is sok tekintetben mérsékelte álláspontját és 1848-ban már azt írta, 
hogy Ausztria ellen hatályos védvámvonai felállítása csakugyan 
alig kivihető s hogy inkább alku és egyesség útján legyen mind-
két fél érdekében a nagy fontosságú ügy legjobban elintézhető. 
Erre azonban nem került sor. A szabadságharc leverése után 
1850-ben császári pátens döntötte le a vámsorompókat Ausztria 
és Magyarország között és misem volt természetesebb, hogy a 
bécsi abszolutisztikus kormány intézkedése a keserűség érzését 
hagyja maga után. 1851 óta tényleg fennállott a közös vámterület 
a monarchia szétbomlásáig. Az 1867-es kiegyezés Ausztriával a 
vámszövetséget léptette életbe. A külön határvámokért az agitációt 
1872-ben az iparegyesület újból megkezdte, de nem annyira keres-

kedelempolit ikai mint financiális meggondolásokból. 1878-ban az 
önálló vámterület kérdése harmincegy évre megoldást nyert, de a 
függetlenségi párt program m jában tovább is szerepelt ismét politikai 
okokból és állandóan mint politikai követelmény maradt a szőnyegen. 
A koalíció választási győzelmével újból az önálló vámterület kérdése 
előtérbe került és uz 1906; III. t.-c. értelmében az előkészített új 
vámtarifa, mint autonóm magyar vámtarifa lépett életbe és Ausztriá-
val fennállott vámszövetség helyébe vámszerződés került. Ezzel 
szemben azonban a kiegyezésről szóló 1908 XII. t.-c. kimondta, 
hogy érvénvének tartama alatt semmiféle vám nem szed-
hető Ausztria és Magyarország között. Az önálló vámterületért 
folytatott agitácíónak ismét csak „közjogi" „vívmányok" lettek 
eredmonyei. Az ország széles rétegei élénken részt vettek e mozgal-
makban, de ismét csak politikai és nem gazdasági nézőponttól 
vezérelve, amit legjobban jellemez az a körülmény, hogy az önálló 
vámterületért folytatott küzdelem vezetésében a magyar kereskedők 
harcos érdekképviselete az OMKE is élénk részt vett, bár a keres-
kedelem érdekeit a közbenső vámsorompó súlyosan sértette volna. 
A világháború alatt sem szűnt meg a közbenső vámokért a harc 
és a világháború szomorú kimenetele alkalmából ért véget. 

A legfontosabb jellemvonása ennek a százéves küzdelemnek 
állandóan a politikai, vagy közjogi nézőpont kidomborítása, amely , 
mellett a tárgyilagos gazdasági meggondolások háttérbe szorultak. 
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Az új magyar vámtarifa előkészítésénél is ismét nem a komoly 
gazdasági megfontolások kerülnek felszínre, hanem olyan ipar-
védelmi jelszavak, amelyek épen abban a körülményben lelik 
magyarázatukat, hogy az önálló vámterületért folytatott közjogi, 
illetve politikai szempontok teljesen távol tartották úgy az ipar 
mint a kereskedelmi érdekeltséget a gazdasági követelmények józan 
fontolgatásától és most is, amikor az önálló vámterület, úgy de jure 
mint de facto megvan, gazdasági függetlenségünket olyan mérték-
telen vámvédelem irányában óhajtják kihasználni, amely nemcsak 
a fogyasztás sőt az ipar jól felfogott érdekeit fogja sérteni, de lehetet-
lenné teszi a vámszerződések megkötését is, mert az egyes vám-
tételek oly magasságban állíttatnak be, hogy tárgyalás alapját komo-
lyan nem is képezhetik. 

A következőkben rá akarunk mutatni arra, hogy Ausztriává 
folytatott külkereskedelmünk milyen akadályra fog találni a vám-
védelemben úgy a mi készülő tarifánk szerint, mint az új osztrák 
tarifa szerint. A két ország gazdasági egymásrautaltságát semmi 
sem mutatja jobban, hogy dacára a vámsorompóknak Magyarország 
külkereskedelmi forgalmában, amely 1921-ben 43.024 millió korona 
behozatalt és 22.289 millió korona kivitelt mutat fel, a legelső helyet 
Német-Ausztria foglalja el. Ebből az országból 16.206 millió korona 
értékű árút hoztunk be és 11.896 millió korona értékű árút exportál-
tunk Ausztriába, tehát kereken külforgalmunk 3%-át bonyolítottuk 
le, holott a közvetlen utána következő Csehország csak2570-kal 
szerepel és békében a régi nagy Ausztriával kiilforgalmunk-
nak 70 —72°/0-át bonyolítottuk le. Nem akarunk rátérni e körülmény 
okaira : mint a valutáris helyzet, Bécs centrális kereskedelmi hely-
zete, csak azt akarjuk vizsgálat tárgyává tenni, hogy az irányelvek, 
amelyek a vámtarifák előkészítését jellemzik, mennyire-felelnek meg 
azoknak az összefonódott gazdasági érdekeknek, amelyek a két or-
szágot egymáshoz fűzik és így közvetve a két ország fogyasztási 
és gazdaságos termelési érdekeinek. 

Az új osztrák vámtarifát általában a magas vámvédelem lehor-
dása jellemzi, belátván azt, hogy azt az ipart, amely a monarchia 
50 milliós fogyasztási területéhez volt szabva, a 672 millió lakosú 
Ausztria fogyasztásával védeni lehetetlen és hogy Ausztria azt a 
kiváltságos kereskedelmi helyzetét, amelyet Keleteurópában máris 
biztosított magának, csakis a szabad kapu politikájával tarthatja 
meg. Sajnos Magyarországot illetőleg hasonló megállapításokat nem 
tehetünk, mert készülő vámtarifánk a legridegebb védelmi alapon 
készül, a lückenloser Zolltarif mintájául szolgálhat. 
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Nézzük sorba azokat a legfontosabb cikkeket, amelyeket 
Ausztriából hozunk be és nézzük meg, hogy mit jelent ezeknél az 
árúknál az a védelem, amelyet ezekre a cikkekre kontemplálnak, 
különös tekintettel a kereskedelmi szerződések lehetőségeire.* 

Ausztriából való behozatalunk legfontosebb tételét a textilárúk 
teszik. Magyarország behozatalának 56.32%-át teszik a textilcikkek 
19.173 millió korona értékben (a konfekciós ipart is beleértve). 

Pamutárúink behozatala 164 907 q volt, 12.725 millió értékben. 
Ebből Ausztriára esett kerekszámban importunk fele 81.658 q 6.302 
millió korona értékben. 

A pamutárúk vámját illetőleg a magyar vámtarifa a védelmi 
álláspontot foglalja el. Védi a hazai termelést, kezdve a pamut-
fonáltól, egészen a kész szövetekig, amely utóbbiaknál az érték 
25 —30%-os, sőt ennél magasabb vámtételek várhatók. Igaz, 
hogy talán éppen pamutfonó- és szövőiparunk az, amelynek a lénye-
ges belföldi fogyssztásra való tekintettel, de talán a telephelyfelvé-
telek szempontjából is némi védelemre szüksége van annál is inkább, 
mert pamutfestő- és nyomóiparunk így tehát a végső kikészítés 
magas színvonalon áll. Ezzel szemben nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azt sem, hogy míg Magyarország csak 31.000 orsóval és 5000 
mech. szövőszékkel rendelkezik, Ausztriában 1,171.000 orsó és 
11.000 mech. szövőszék van, tehát különösen fonóiparunk semmiképen 
sem veheti fel a versenyt az osztrák iparral szemben és így külö-
nösen fonóiparunk kilátásai a vámvédelem mellett sem kedvezőek ; a 
szövőipar sem képes még a magas védelem dacára a szükséglet jelen-
tékeny részét ellátni és így a fogyasztás érdeke indokolttá teszi, 
hogy ezek a textilipari tételek mint tárgyalási alap kezeltessenek. 

A juta-, kender- és lenárúk behozatala 102.645 q 1923 millió 
korona értékben, ebből Ausztriára esett 15.391 q 286 millió korona 
értékben. 

E cikkből tehát behozatalunk Ausztriából nem olyan lényeges, 
mint pamutipari importunk. Az osztrák ipar ezekben az ágakban 
csak a lajtaújfalusi gyár elnyerésével tett szert lényeges túlsúlyra 
a magyar iparral szemben, míg a behozatal tekintélyes része idegen 
eredetű arúra vonatkozott. 

Ez az iparunk szintén vámvédelmet reklamál a maga részére 
és a legfontosabb tételnél, a jutaszöveteknél és zsákoknál a véde-

* Számításaink alapjául 1921. évi külkereskedelmi forgalmunk szolgált. 
(Lásd Statisztikai Közlemények 1921. október—december) . Az ér tékadatokat 
Sabóky Alajosnak a K. Sz." á p r i l i s - m á j u s havi számában megjelent cikkéből 
vettük át. 
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lem 3 0 - 4 0 % - r a emelkednék a javaslatok szerint. Forgalmunk e 
cikkben Ausztriával Lajtaújfalú termelése folytán még emelkedni 
fog és meggyőződésünk, hogy itt is éles harc lesz a vámszerződés 
megkötésénél. 

Gyapjú és gyapjúárú importunk 40.228 q 5124 millió korona 
értékben. Ebből Ausztriára esik 11.998 q 1528 millió értékben. 

Ausztria gyapjúipara bár lényegesen nagyobb mint a mienk 
(133.000 fésűsorsó és 48.000 kártoltfonál (Speichgarn) orsó 1280 
szövőszékkel ; nálunk pedig fésűsáruorsó ma még egy sincs, csak 
15.000 kártolt fonalat előállító orsó és 500 szövőszék) mégsem 
foglal el fontos helyet az osztrák exportban és importunk inkább 
azokra a külföldi árúkra vonatkozik, amelyek a bécsi kereskedelem 
útján kerülnek hozzánk. így tehát a magyar vámvédelem, amely 
a mostani tételek lényeges emelését provideálja, nem az osztrák 
ipar ellen irányul. Az osztrák vámtarifa e cikkekben sehol sem lépi 
túl mostani magasságát, sőt leszállítást tervez még az autonóm 
tételeknél is ; az alkalmazási tételeknél* pedig lényeges mérséklés lesz. 

Végül selyemárúkban behozatalunk 2274 q 800 millió értékben, 
amiből Ausztriára 1224 q esik 430 millió értékben. Eme minden-
esetre lényeges kereskedelem elé az új vámtarifa súlyos akadályo-
kat gördít, annál is inkább, minthogy ezekre a cikkekre a magyar 
kormány igen súlyos, 40°/o-tól 100/ 0- ig elmenő vámokat óhajt ki-
vetni, amelyek financiális vámok jellegével bírnak, minthogy 456 
katlannal, illetve 550 szövőszékkel rendelkező selyemiparunk távol-
ról sem képes a szükségletet fedezni. Az osztrák ipari termelésre 
vonatkozó adatok e pillanatban nem állanak rendelkezésre, de meg 
kell jegyeznünk, hogy az exportált selyemanyagok jelentékeny része 
nem teljesen osztrák eredetű, tudvalevően a cseh selyemipar végső 
kikészítésre a szöveteket Bécs környékére küldi, ahonnan azután 
ezek hazánkba kerülnek. Ezt az eljárást különös vámkedvezmények 
is biztosítják. A magas vámtételek bénító hatása a kereskedelmi 
ágra nem maradhat el, bár a szükséglet fedezéséről szó sem lehet 
az ország határain belül. Csak a fajták és a minőségek végtelen 
variációját kell szemünk előtt tartani, a divat állandó változását 
és a vámvédelem haszontalansága azonnal szembeötlik. A financiá-
lis tendencia ellen pedig ennél a ma már lényeges ruházati cikknél 
határozottan állást kell foglalni. 

* Az osztrák vámtarifatervezet az antonom tételek mellett , alkalmazási 
té te leket állapit meg (Anwendungssatz) , amelyet további intézkedésig 
alkalmazni fognak. Az alkalmazási tétel majdnem kivétel nélkül l ényegesen ala-
csonyabb az autonom té te lnél . 

4 
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A konfekcionált árúkra vonatkozólag az árúbehozataliérték 790 
millió korona volt. 

Művirágokból, női kalapokból, esernyőkből, napernyőkből, női 
ruhából és fehérneműből a behozatalnak majdnem teljessége Ausz-
triából jön, a férfikalapoknak és a többi cikkeknek pedig túlnyomó 
nag^ része. 

A konfekcionált ruházati cikkeknél a konfekció védelme nem 
mindig indokolható, de a tárgyalások éppen ennél a pontnál kielé-
gítő eredményre vezethetnek. 

A kalapnemez vámjának tervezett felemelése exorbitáns. Semmi 
értelmét sem látjuk továbbá annak, hogy a férfikalapok vámját 
több mint 80°/0-ban állapítsuk meg, de különösen céltalan az olcsóbb 
női kalapoknak cca 50%-os vámja. 

A szalmakalapok tervezett vámja tisztára fináncvám jellegével 
bír és magassága (a régi vámnak több mint kétszerese) minden 
védelmi jel leg mellőzésével csak a fogyasztást terheli. 

A textilipari termékek után a behozatali érték tekintetében a 
bőr következik. 

Bőr és bőripari cikkek behozatala 46.911 q volt 2611 millió 
értékben, amiből súlyra nézve 26.194 q jött Ausztriából, azaz több, 
mint 55%, értékre nézve pedig a százalék arány még ennél jóval na-
g y o b b , minthogy épen a nagy értéket]képviselő cikkek (cipő, bőröndös 
árú, bőrdíszműárú) importjából esik nagy százalék Ausztriára. Az 
egyes bőripari cikkek behozatalából Ausztriára a következő 
rész esik: 

Marha- és lóbőr kikészítve ... . . . 49 % 
Borjubőr és egyéb kikészített bőr, lakkbőr . . . 52 „ 
Cipészárú és cipőfelsőrész . . . . . . . . ... . . . „ .kb . 72 „ 
Bőrkesztyű, kötszer, és testegyenészeti cikkek . . . 54 „ 
Bőrhajtószíj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 73 „ 
Egyéb bőrárú . . . . . . . . . . . . . . . -_""_.. . . . 83 „ 

Az- új magyar vámtarifa a • bőrárúk vámjánál talán a leg-
nagyobb mértékben jár el a külforgalmat megakadályozó irányban. 
A régi vámtételeket háromszorosra, négyszeresre, tízszeresre, sőt 
egyes tételeknél ötvenszeresre szándékozik felemelni. 2 0 - 2 5 — 3 0 
zázalékos, sőt magasabb vámok is fordulnak elő, ho lo t t épen e 
fontos cikkeknél a külkereskedelem árnivelláló hatása nélkülöz-
hetetlen. E cikkeknél élesen ellentétbe fognak kerülni a bőripari 
érdekek és a helyes út megtalálása nem kis nehézségekbe fog 
ütközni. 
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Papir és papirosárú behozatalunk 339.309 q volt 1734 millió 
korona értékben. Ebből Ausztria 219.234 q-t szállított nekünk, tehát 
importunk 65°/ -át. Sajnos, papíriparunknak majdnem teljességét 
elvesztettük, és ami még súlyosabb a jövőre nézve, a papíripar 
nyersanyagát is: erdeinket. Érthetetlen e cikknél a régi vámtételek 
felemelésének velleitása. E cikk Ausztriával való kereskedésünk egyik 
legfontosabb tételét fogja alkotni a jövőben is. 

Fa és faárúk egyes csoportjánál Ausztria a legelső helyet 
foglalja el behozatalunkban. 

így gömbfát fenyőfából 978.000 q-t hoztunk be, ebből 115.000 
q-t Ausztriából, tehát a behozatal 12°/u-át; 60.366 q vasúti talpfa-
behozatalunkból 15.319 q, tehát 25% jött nyugati szomszédunktól, 
és 1,223.141 q importált bárdolt és fűrészelt fenyőfából 336.490 q-t, 
tehát körülbelül 30%-ot szállított Ausztria. 

Ezek a tételek vámmentesen jöhetnek majd be és így e lénye-
ges kereskedelmi ágnak semmi vámakadálya nem lesz. 

A vegyészeti ipartermékek nagy csoportjában Ausztria szintén 
igen jelentős helyet foglal el, mint importeur. így 5318 q firnísz-
behozatalunkból 4706 q, 252 q kozmetika-' szerek behozatalából 
223 q, 2196 q szappanbehozatalunkból 1574 q, 18.277 q gyufa-
behozatalunkból 11.078 q, 260.560 q vegyészeti segédanyagbehoza-
talból 130.000 q, tehát 50% esik Ausztriára. 

E cikkek vámvédelmének magassága természetesen a belföldi 
termeléshez képest nagyon változó és bár előrelátható, hogy a kész 
gyógyszerek, piperecikkek és egyéb készárúk forgalma a magas 
vámvédelem következtében meg fog szűnni, a segédanyagok keres-
kedelme jelentékeny helyet foglal majd el a két ország keres-
kedésében. 

Vasbehozatalunk 731.949 q volt. Ebből Ausztriára esik 219.588 q, 
tehát m?jdnem 30%. Ez a kereskedelem jelentékeny mértékben m e g f o g 
csappanni az indokolatlan vámvédelem folytán és nagyobbrészt csak a 
kikészítési eljárásban behozandó anyagokra fog szorítkozni. Hisz a 
békében is már igen jelentékeny és most is fenntartott vasvám-
védelmet belföldi gyáraink az osztrák iparral szemben is élvezni 
fogják. 

A gépek, készülékek és elektrotechnikai cikkekből 106.700 q-t 
hoztunk be 1526 millió korona értékben; ebből Ausztriára esett 
49.303 q 823 millió korona értékben, tehát a forgalom 46%-a. 
E cikkekben az importált mennyiségnél lényegesen nagyobb 
exporttal is rendelkezünk, igaz, hogy ez az export nagyrészben 
nem Ausztria felé irányul. De magába Német-Ausztriába is expor-

4* 
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tálunk egyes gépfajtákból igen jelentékeny mennyiséget, így például 
elektromos dynamók és transzformátorok : 2918 q osztrák import-
jával 2130 q Ausztriába irányuló export áll szemben. Izzólámpákban 
Ausztriából 313 q-t importáltunk, ezzel szemben 2309 q-t exportál-
tunk. Ez a tétel szolgáltatja legjobban bizonyságát annak, hogy 
milyen céltalan és káros a túlzott vámvédelemi álláspontra helyez-
kedni. Ugy a magyar, mint az osztrák gép- és villamossági ipar 
csak úgy fog egészséges fejlődés elé nézhetni, ha a vámvédelemtől 
teljesen eltekint. Ezek az iparok 50 milliós fogyasztóterületre ren-
dezkedtek be és egy 6—8 milliós terület védelme nem jelent 
részükre semmit, mig a külföldi verseny kizárásával a specializáló-
dás helyett a generalis gyártás fog helyet foglalni és a külföldi 
verseny nélkül az ipar el fog satnyulni. Sajnos, gépiparunk nem 
mérlegeli kellő széles látókörrel e kérdést és a legmerevebb vé-
delmi állásponttal találkozunk, ami^általában a vámtételek nagyon 
lényeges felemelésében és egy 40 —50°/0-os átlagos vámvédelemben 
jut kifejezésre, amely kulcs egyes tételeknél, különösen az elektro-
mos ipar körében 100%-os védelemig is felemelkedik. Félő, hogy 
a kormány a gépipar követelésével szemben túlságos előzékeny-
séget tanúsít, ami a gépimportunk teljes megakasztásával lesz 
egyenértékű, amit nemcsak kereskedelmi szempontból kell károsnak 
tartanunk, hanem ipari haladásunkra nézve is katasztrofális követ-
kezményekkel járhat, különösen holnap, amikor a tökéletes tech-
nikai berendezés ismét olyan font js helyet foglal majd el az ipari 
termelésben, mint amilyent elfoglalt tegnap. 

Ez alkalommal nem térhetünk ki azokra a felette nagyszámú 
cikkekre, amelyeket Ausztriából importálunk, csak megemlítjük még 
a porcellán- és üvegárúkat, amelyeknek körülbelül egynegyed-
részét kapjuk Ausztriából. Ezeknek ez árúknak nagy része 
cseh származású. A vámok, amelyekkel — különben a szükség-
leteket távolról sem fedező — üvegiparunkat akarják védeni, a 
kereskedelemnek lényeges akadálya lesz különösen Ausztriával 
szemben, mert a bécsi üveg- és porcellánkereskedelem részben már 
elvesztette azt a predomináló helyzetet, amelyet edddig elfoglalt. 

Kivitelünket vizsgálva látjuk, hogy exportkereskedésünkben 
Auszria még fontosabb helyet foglal el, mint az importban. Kivite-
lünk fele Ausztriába megy. 

Exportcikkeink közül a legelső helyet az őrlemények foglalják 
el. 1,300.000 q — 5382 millió értékű — kivitelünkből közel 68°/0-ot, 
azaz 881.000 q-t vittünk ki Ausztriába. 

Ausztria bár leszállította a liszt vámját, még mindig 7 arany 
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korona vámot irányozott elő, amit lényegesen mérsékelnie kell, 
mert malomiparunk méltán megköveteli, hogy gabonát csak liszt 
alakjában exportáljunk. Az alkalmazási tétel e cikknél 3 arany 
korona. 

Az őrleményeken kívül Ausztria helyét gabona és hüvelyes 
kivitelünkben a következő táblázat mutatja: 

Búza ___ .1. . . . . . . . 
Árpa ___ . . . . . . . . . 
Zab 
Tengeri !.. . . . 
Tatárka, . . . . . . . . . 
Száraz bab .. . . . . 
Száraz borsó, lencse 
Köles . . . . . . . . . ... 

E vámoknak praktikus jelentősége nincs, annál kevésbé, mert 
Ausztria nem is szándékozik e tételeket alkalmazásba hozni. 

Nem ily kedvező a helyzet borkivitelünket illetőleg. Borkivite-
lünk 621.306 q volt 1683 millió korona értékben; ebből Ausztria 
vásárolt 534.110 q-t 1436 millió értékben, tehát exportált borunk 
86°/0-a Ausztriába megy. 

E tekintetben az új osztrák vámtarifa súlyosan sérti a magyar 
érdekeket, mert az eddigi 25 koronás vámot 60 koronára emeli fel» 
amit még az alkalmazási tételben sem mérsékel. Az üvegbor vámja 
120 korona. Ehhez járul még a literenként 40 (illetékekkel 40'32) 
osztrák koronát kitevő boradó, amelyet most 400 osztrák koronára 
óhajtanak felemelni. Mindezek a fiskális tételek a legnagyobb aka-
dályokat fogják gördíteni borunk exportja elé. Ez a kérdés lesz 
egyik legnehezebben megoldható problémája a bekövetkezendő 
vámtárgyalásoknak, mert míg egyrészt pénzügyi érdekek a bor 
súlyos megterheltetését teszik kívánatossá az osztrák köztársaság 
részére és egyik leghatalmasabb politikai pártja e kérdésben a 
legmerevebb álláspontot foglalja el, másrészt Magyarországnak oly 
primordialis érdeke fűződik a bor exportjának megkönnyítéséhez, 
hogy e tétel alapos lefaragása nélkül semminemű koncessziót a 
maga részéről nem tehet. 

Gyümölcsexportunk legnagyobb része szintén Ausztria felé 
irányul. 285.000 q 674 millió értékű gyümölcskivitelünkből 235.000 q 
megy Ausztriába 524 millió korona értékben, tehát exportunknak 
közel 90"/0-a. 

Tervezett 
Osszkivitel ; ebből Ausztriába osztrák 

1000 q 1000 q 0/0 > ám tétel 
a r a n y k o r o n a 

1 7 7 1 4 6 8 2 2 
4 0 3 8 9 5 1 

1 1 6 1 0 1 8 7 1 
2 8 8 1 3 4 4 3 v m . 
1 0 6 7 0 6 6 1 
2 1 6 1 5 1 7 0 1 

2 4 1 3 5 4 1 
3 5 2 7 9 4 1 
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E cikkekre nézve az osztrák vámtarifa autonom tétel gyanánt 
a régi autonom tételeket fogadja el. Ebből lényeges engedményeket 
kell majd tenni. 

208.789 q burgonyakivitelünk úgyszólván teljes egészében 
Ausztriába ment 98 millió korona értékben. Az új osztrák vámtarifa 
szerint vámmentes lesz. 

Hagy ma-exportunk 129.514 q volt 181 millió értékben. Ebből 
97.000 q, azaz 75% Ausztriába ment. E cikkre 4 korona vámot 
(alkalmazási tétel 1 korona) tervez az új osztrák vámtarifa, az 
eddigi 6 korona helyett. Valószínűleg még ebből a vámból is 
engedni fog. 

Paradicsom, uborka, dinnye és egyéb friss főzelék kivitelünk 
úgyszólván teljes egészében Ausztria felé irányul. Vámmentesség 
van tervbe véve. 

Vágó- és igásállat-exportunkból (68.170 darab) körülbelül 60'/0 

ment Ausztria felé, amely az állatvámokat lényegesen le fogja 
szállítani. 

Leölt baromfira nézve a régi 25 koronás vámtételt tervezi az 
új osztrák vámtarifa; alkalmazási tétel 8 korona. 15.576 q súlyú 
és 180 millió korona értékű exportunk fele Ausztriába megy. Ez árú 
vámjánál osztrák szomszédainknak engedményeket kell majd tenniök. 

Frisshús-exportunk 36.195 q volt, ebből 29.363 q-t vittünk 
Ausztriába. Szalámiból és kolbászból 9392 q-t exportáltunk, ebből 
Ausztriának 5819 q-t adtunk el. 

Ezen cikkek vámját az új osztrák tarifa erősen redukálta. 
Például a hús vámját 30 koronáról 20 koronára szállította le. Alkal-
mazásban vámmentes. A közönséges kolbászok vámja pedig 50ko-
rona (eddig 100 korona volt). Alkalmazási tétel 5 korona. 

E felületes áttekintés is mutatja, hogy a két ország mennyire 
egymásra van utalva gazdaságilag. Sajnos, kivitelünk legnagyobb 
részben mezőgazdasági termékekből áll, míg behozatalunkban az 
ipari termékek foglalják el a legfontosabb helyet. Ausztria nem 
nélkülözheti mezőgazdasági produktumainkat és így saját fogyasz-
tásának érdekében alacsony vámtételeket állít be e cikkeknél. 

Uj vám- Alkalmazási Régi 
tétel 

Szőlő . . . . . . . . . . . . . . . 
Dió és mogyoró ___. . . . ___ . . . 
Friss gyümölcs, finom asztali 
Közönséges . . . ___ . . . . . . . . . 

tétel tétel 
arany korona 
30 10 
20 8 
20 10 

5 1 

40 
20 
20 

kféle 
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Részünkre e körülmény mindenesetre kedvező, mert feleslegünket 
így tőszomszédságunkban helyezhetjük el. Tekintettel arra, hogy 
Ausztria új vámtarifájában általában a vámmérséklések alapján áll, 
kivitelünk nyugat felé csak a bornál fog nehézségekbe ütközni. 
A magyar vámtarifa ezzel szemben a „Hochschutz" irányában indul. 
Ez ellen a magyar import- és osztrák exportkereskedelemnek majd 
minden követ meg kell mozdítania. Nem hisszük, hogy az elkövet-
kezendő tárgyalások alapjául hasznos lesz az új vámtarifánk által 
követett irány. Termelésünkre károsnak, fogyasztásunkra nézve 
pedig végzetesnek tartjuk azokat a mindig magas és nagyon gyak-
ran prohibitív tételeket, amelyek vámtarifatervezetünkben szerepel-
nek, az egész javaslatot pedig olyannak tekintjük, hogy a keres-
kedelmi' szerződések megkötésének akadálya lesz. Ebben pedig 
nagy veszedelmet látunk. Fenti példáink mutatják, hogy évszázados 
gazdasági kapcsokat egyhamar szétzúzni nem lehet. Gazdasági éle-
tünk nagy károsodás nélkül nem mondhat le e kapcsolatról. Erde-
künk, hogy a környező államokkal, első helyen pedig Ausztriával, 
amelynek oly nagy kereskedelmi súlya van, a külkereskedelmi for-
galmat fejlesszük. Ezt pedig csakis ésszerű vámpolitikával érhetjük 
el. Gazdasági viszonyunk mérlegelését ma már nem nehezítik meg 
közjogi kérdések, ma már tisztán gazdasági érdekeinket tarthatjuk 
szem előtt és ezek az érdekek semmiesetre sem mutatják mint 
követendő irányt a gazdasági elzárkózottságot, sem magas vám-
védelem, sem bármely más alakban. 

Naményi Ernő, 



A megélhetés drágaságának jelzőszámai. 

Legutóbbi összefoglaló kimutatásunk a megélhetési költségek 
1921. évi alakulásáról adott számot. Az azóta eltelt félév áralaku-
lásának irányzata megközelítően sem volt annyira változó, mint a 
mult évé, úgyszólván teljesen szabályosan egyre emelkedő görbét 
mutatva, az olcsóbbodás minden reménye nélkül. Táblázatunk bi-
zonysága szerint a megélhetés drágaságának arányosított index-
száma az előző év óta ez év június végéig, azaz egy félév alatt 
6072-ről 10.544-re emelkedett. Míg tehát a háború előtti árszínvo-
nalhoz viszonyítva ez év elején a drágaság 60'7-szeres volt, június 
végén már 105'4-szeresre emelkedett. Ez az emelkedés a drágaság 
73'7%-kal való növekedését jelenti egy félév alatt. Az egyes szük-
ségletcsoportok áralakulását vizsgálva látjuk, hogy az élelmiszerek 
indexszáma 6792-ről 12.145-re emelkedett, ami 78'7% átlagos drá-
gulásnak felel meg. A ruházati cikkek indexszáma ez év elején 
12.083, június végén 21091 volt. A drágulás tehát 74.5 f/0 . A fűtő-
anyagok áremelkedése átlag 58'3%, a világításé 80°/,. A lakbér 
egyelőre még változatlan. A vegyes kiadások rovatába felvett cik-
kek átlagos áremelkedése 59'3%> minthogy ezen indexszáma ez év 
eleje óta 4240-ről 6754-re emelkedett. Az elmúlt félév alatt tehát 
az élelmiszerek drágulása a legnagyobb. 

Az egyes cikkek áralakulását külön-külön megfigyelve a háború 
óta legjelentékenyebben a kötött-szövött árú drágult, amennyiben 
annak drágulása 1914. év óta kétszázhetvenszeres. Ezenkívül azon-
ban még számos cikk haladta túl a kétszázszoros drágulást, így 
többek között a vászon (indexszám : 24.000), cipő (indexszám : 
23.000) és szappan (indexszám: 21.000). Viszont a legalacsonyabb 
még mindig a lakbér, amelynek indexszáma 357, vagyis a drágulás 
a háború kitörése óta alig három és félszeres. Az átlagos drágu-
láshoz viszonyítva e léggé alacsony az ellátatlanok részére biztosí-
tott kenyér indexszáma (2350), míg a szabadforgalom útján besze-
rezhető kenyér árának indexszáma 15.714, tehát a drágulás több, 
mint 157-szeres. Még mindig alacsony a világítás (3000), színház 
(4000), villamos (5000) és dohány (5950) indexszáma Jellegzetesen 
mutatkozik ezek szerint, hogy azoknak a cikkeknek és szolgáltatá-
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soknak áremelkedése a legkisebb, amelyek árának megállapításánál 
a hatóságoknak beleszólásuk van. Ha azonban az egyes cikkek ez 
év eleje óta mutatkozó drágulásának nagyságát nézzük, legjelenté-

1913—14. évi átlag = 100. 
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kenyebbeti a húsárak emelkedtek, amennyiben a marhahús áremel-
kedése 177'8%, a sertéshúsé 175'5°/0. A kötött árúk áremelkedése 
170%» a burgonyáé 144'4%• De általában minden cikknél drágulást 
látunk, csupán a tojás és zöldség ára kivétel, amelyeknél némi 
csökkenést látunk, idénycikkekről lévén szó, eléggé érthetően. 

A drágaság egyre emelkedő irányzatának okait kutatva, nem 
hallgathatjuk el azt a véleményünket, hogy csupán a mértékünk 
változik és a közgazdasági tényezők nem tesznek egyebet, mint egy-
szerűen átszámítják az árakat az eléggé sűrűn változó valutára. 
Megfigyeléseink azt mutatják, hogy az átszámítás, azaz a drágulás 
áthárítása eleinte nehezen történt, ma azonban már minden kereskedő 
beletanult ebbe a tevékenységébe, beletörődve abba a békében 
hihetetlennek látszó ténybe, hogy értékmérőnk elveszítette legfon-
tosabb kellékét, a stabilitást. Érdekes megfigyelni, hogy míg valu-
tánk romlása óta eleinte valutaváltozás esetén a legnagyobb rend-
szertelenség mutatkozott, amennyiben például egyesek a beszerzési 
vagy előállítási költségeket vették figyelembe az eladásnál is, tekin-
tet nélkül valutánk leromlására, mások óvatosságból már igyekez-
tek leszámítolni az esetleg még csak a jövőben bekövetkező valuta-
romlást, addig ma az eleven szellemű kereskedő szinte óráról-órára 
figyelemmel kíséri a magyar korona árfolyamát és áraival azonnal az új 
kurzushoz igazodik. A közelmúltban sajnálatunkra nem volt módunk-
ban megfigyelni azt, hog}'' vájjon valutánk javulása esetén is. ily 
gyorsasággal és tökéletességgel történik-e az átszámítás, de ha a 
múlt évi tapasztalatokra hivatkozunk, tárgyilagosan be kell valla-
nunk, hogy ebben a tekintetben még némi lomhaság észlelhető, 
amennyiben valutánk javulása esetén az árak színvonala nem azo-
nos arányban csökken, hanem egyenesen kedvező kivétel, ha a 
valuta javulásának töredékéig menő ármorzsolódást látunk. Sokkal 
gyakoribb az az eset, hogy ilyenkor az eladó a. régi elméletét veszi 
elő és a beszerzési ár figyelembevételével igyekszik árúját el-
helyezni, tekintet nélkül a valuta javulására. És ez természetes is. 
A homo oeconomicus mindenkor az elérhető legnagyobb haszonra 
törekszik és el kell ismernünk azt is, hogy ma igen nagy kocká-
zattal kell számolnia. Elég, ha arra utalunk, hogy a valuta romlása 
folytán bekövetkező drágulással széles társadalmi rétegek vásárló-
képessége nem tart lépést és az eladó a valuta drágulását nem 
háríthatja át mindig teljes mértékben, végeredményben tehát vesz-
teséggel kénytelen árúját elhelyezni. Ezt eléggé bizonyítják egyes 
vállalatok mérlegének eredményei. Ha a papirkoronában összeállí-
tott mérleget tanulmányozzuk, sok esetben az alaptőkét megköze-



A megélhetés drágaságának jelzőszámai. 49b 

líto evi nyereséget láthatunk. Ha azonban ugyanennek a vállalatnak 
a háború előtti aranykoronában összeállított mérlegét összehason-
lítjuk a legutóbbi év aranykoronában összeállított mérlegével, azt 
látjuk, hogy vállalat vagyona a folytonos konjunkturális látszólagos 
nyereségek dacára is számos esetben a felére olvadt. E kis kitéré-
sünknek nem is az volt a célja, hogy elítélően nyilatkozzunk keres-
kedőink magatartásáról, csupán a valuta ingadozásának súlyos követ-
kezményeire kívántunk egy kis példával reámutatni. 

Ha a megélhetés drágaságának színvonalát más országok ár-
színvonalával kívánjuk összehasonlítani, ki kell küszöbölnünk a 
gummiszerúen változó értékmérőt és stabilis értékmérővel kell 
áraink színvonalát megmérni. Erre kétségtelenül az áraknak arany-
koronában való mérése mutatkozik legalkalmasabbnak, amely arány-
lag legkevésbé változik és az aranykoronára átszámított index-
számok összehasonlítást engednek az aranvalutájú országok árszín-
vonalával. Szembeállítva az arany indexszámát a drágaság index-
számával, megkapjuk a drágaság indexszámát aranyban. Ennek ala-
kulása az elmúlt félév folyamán következő volt: 

A r a n y . D r á g a s á g Drágaság 
i ndexszáma : indexszáma ; a r a n y b a n : 

január 31. 12300 6773 55.— 
február 28. 12800 7080 55.3 
március 31. 17400 8170 46.9 
április 30. 15700 8623 54.9 
május 31. 17000 9050 53.2 
június 30. 19200 10544 54.9 

A fenti eredmények szerint január 31-től junius 30-ig arany-
koronában számítva mindössze O'l pont eltérés mutatkozik. Időköz-
ben is csupán március folyamán látunk lényegesebb kiugrást, ezt 
azonban figyelmen kívül kell hagynunk, minthogy valutánk válto-
zása eléggé hirtelenül a hónap yége táján következett be, úgy 
hogy az árak a hónap végén összeállított indexszámoknál még nem 
változtak megfelelően. Az átértékelés azonban április folyamán 
már bekövetkezett és ekkor a drágaság indexszáma aranyban már 
ismét 54*9. Mindenesetre érdekes, hogy jóllehet pénzünk külső és 
belső vásárlóereje között lényeges diszparitás mutatkozik, arany-
koronába átszámítva a drágaság indexszáma csaknem változatlanul 
55.—. Érdemes volna alapos tanulmány tárgyává tenni, hogy mi az 
oka ennek a stabilizálódásnak és főként, hogy miért éppen 55. 
körül rögzítődött ez az indexszám, mikor például jóvalutájú orszá-
gokban a drágaság indexszáma 140 és 180 között mozog. Hegedűs 
Loránd a mult évben pénzünk külföldi értékelését akarta a bel-



496 Dálnoki-Kováts Jenő. 

földi vásárlóerő színvonalára felemelni. Jó szándéka nem volt valóra 
váltható. Kállay pénzügyminiszter a belföldi árakat szándékozik 
annyira felemelni, hogy az eddigi diszparitás megszűnjék. Jóllehet 
a drágaság egyre no, még pedig egyre gyorsuló iramban, úgy lát-
szik, hogy pénzügyminiszterünk törekvése sem fog megvalósulni, 
hiszen január és június között csupán 0.1 pont az eltérés, sót 1920 
december vége óta is csupán 1.— pont az eltérés. Ekkor ugyanis 
a drágaság indexszáma aranyban 53*9 volt. Ha ezzel a problémával 
behatóan kivánnánk foglalkozni, túllépné cikkünk megszabott kere-
teit. Kétségtelen azonban, hogy valamennyire állandó értékmérőre 
égetően szükségünk van és elérkezett a legfőbb ideje annak, hogy 
a legszolidabb iparos és kereskedő is ne legyen kénytelen tanult 
foglalkozása helyett, vagy annak űzése címén — akarva, nem akarva — 
valutajátékot űzni. Bevallhatjuk nyíltan, hogy ma nálunk burkoltan 
ugyanaz történik, mint például Ausztriában, ahol a kereskedők ki-
rakataiban az árú értéke nemesvalutában van feltüntetve. Nálunk 
a szolid iparos és kereskedő szintén nemesvalutában kalkulál és 
csupán átszámítja papirkoronánkra eladáskor árúja értékét. 

Ha nem is akarunk jóslásokba bocsátkozni, körülbelül meg-
állapíthatjuk már most, hogy a következő félév folyamán a meg-
élhetés további drágulására lehetünk elkészülve. Erre nem csupán 
valutánk leromlása enged következtetni, de belső okok is, így első-
sorban a lakbérek előrelátható jelentékeny emelkedése és általá-
ban emelése mindazon cikkek árának, amelyek hatósági nyomás 
folytán nem tarthattak lépést értékmérőnk változásával. 

Dálnoki-Kováts Jenő. 



Közlemények és ismertetések. 

A Magyar Gyáriparosok Országos 
Szövetségének 20 éves fennállása. 

Ez év június 11-én tartotta a Magyar Gyáriparosok Országos 
Szövetsége 20-ik évi közgyűlését, mely alkalommal nemcsak fenn-
állásának 20-ik évfordulóját, hanem alapítójának és 20 éven át állan-
dóan a szövetséget vezető elnökének 80 éves korának ünnepét ülte 
meg. Az ez alkalomból megjelent évi jelentés 241 oldalon termé-
szetesen nem marad a szokott évi jelentések szük keretében, hanem 
visszapillant a lefolyt 20 évre és a szövetség elnökének rövid élet-
rajzát közli. 

Szükségtelen Chorin Ferenc közpályáját ismertetni ; mint erős 
jogász az országgyűlés képviselőházában 1871 óta szerepelt, utóbb 
áttért közgazdasági tevékenységre s mint a Salgótarjáni Kőszén-
bányatársaság elnöke csakhamar szoros kapcsolatba jutott nag}robb 
gyári vállalatokkal és köztük hatvani Deutsch Sándorral és Weisz 
Manfréddal megtervezte a Magyar Gyáriparosok Országos Szövet-
ségét, mely 1902 óta Neményi Ambrus, Hegedűs Lóránt, Gratz 
Gusztáv és Fenyő Miksa nagynevű igazgatóinak tevékenységével a 
gyárosok érdekeit, de velük az ország közgazdaságát is hatalmasan 
előmozdította. Chorin, mint elnök nagy adminisztratív tehetségével 
és a közpályán szerzett tekintélyével, valamint nem kevésbé elis-
mert szónoki képességével és szókimondó bátorságával nemcsak 
elnöke, de vezetője és irányítója volt mindenkor a szövetségnek. 

Az előttünk fekvő visszapillantás nagy vonásokban ismét sze-
meink elé tárja a közgazdasági küzdelmet, mely az elmúlt 20 évet 
jellemzi és melyben a szövetség nagyban részt vett. Ott tűnik fel 
előttünk a magyar önálló vámterület érdekében kifejtett mozgalom ; 
akkor elérhetetlennek tetsző ködfátyol, ma akkor nem képzelt alak-
ban megtestesült szomorú valóság. Hogy az ipar s főkép a gyár-
ipar, Ausztriában látva boldogulásának legfőbb akadályát, az önálló 
vám mellett küzdött mindannyiszor, amikor a kiegyezés megújításá-
nál gazdasági viszonyunk Ausztriával szóba került: az természetes; 
és hogy a szövetség mindent megmozdított, ami az ország iparának 
független fejlesztésére vezethetne, ezt ebben a visszapillantásban 
újra-olvashatjuk. A sorok közt olvasni tudó előtt megjelenik a Szö-
vetségnek az a működése is, melyet 1906 — 7. években abból a cél-
ból kifejtett, hogy a közös vámterületen legalább a magyar ipar 
védelmére közbenső vámok lépjenek életbe. Most, mikor mindezek 
a dolgok már a multaké, nem volna érdektelen gazdaságtörténelmi 
szempontból, ha a Szövetség az eddig a titok sűrű homályával bo-
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rított ebbeli működését az iratok porleptéből előszedné és alkalmas 
módon feldolgozva közzétenné. 

De túl vagyunk az önállóság utáni áhitozáson. A lefolyt 20 év 
alatt közös vámterületen kellett élni és a szövetségnek ily viszo-
nyok közt kellett az ipar érdekében működnie. Az iparfejlesztés, a 
a közszállítások és az ipartörvény című fejezet szemeink elé tárja 
azokat a törekvéseket, melyek a gyáripar állami segélyezésére ve-
zettek, melyek a közszállítások felhasználásából iparunknak állandó 
foglalkozást biztosítottak. Az ipartörvény előkészítése mint tengeri 
kígyó fel-feltünedezik a 20 év alatt, de nem tud megvalósulni ; csak 
a nemzetgyűlés végső napjaiban fogadta el hevenyészve azt a torz-
szülött törvényjavaslatot, mely az ipar megkezdése és folytatása, 
valamint az iparoktatás terén akar reformokat megteremteni. 

Az iparfejlesztés egyik leghatásosabb eszközét, a közszállítá-
sokban való részesítést a szövetség kitartó működése és elnökének 
a delegációkban ismételt erélyes föllépése után sikerült a hadi-
szállításoknál is érvényre juttatni és ezáltal a magyar ipar tevé-
kenységi köre nagy előnyt szerzett. 

Adóügyünket éppen h. lefolyt 20 évben új alapokra kellett fek-
tetni; a háború alatt új adóforrásokat kellett teremteni és a triánoni 
békeparancs következtében pénzügyeink rendezését a vagyonváltság 
útján óhajtottuk megkísérlem. Mennyi tér nyílt itt, hogy a nagy 
vagyon hírében álló gyáripar saját érdekeit a köz érdekeivel kellő 
egyensúlyba hozza. Beható tárgyalások után minden adójavaslatnál 
gondosan kifejtette'a szövetség az ipar érdekeit, melyeknek egy resze 
a törvényhozás által figyelemre méltatva lett. 

A közlekedésügy terén a vasúti díjszabások ismételt felemelése 
ellen a szövetség mindannyiszor megadta véleményét. 1906 ban, 
midőn a tarifát a vasutasok fizetése emelése céljából kívánták mó-
dosítani, a szövetség közbelépésére a reform elmaradt; 1910-ben 
hosszas ankétezés után a vasúti tarifákat emelték ugyan, de. figye-
lembe vették az osztályozásnál az ipar érdekeit és a kormány; azt 
az ígéretet tette, hogy hosszabb időn belül nem lesz emelés. Ámde 
a hosszabb idő már 1911-ben letelt; a szükség kényszeríti a kor-
mányt új emelésekre, melyek 1912 március 1-én életbe lépnek. 
Ezután nemsokára a háborús helyzet veszi kezébe a vasúti tarifák 
kérdését is, mely ellen hiába a küzdelem, 1917 és 1920-ban emelték 
a szállítási díjakat. Megemlítendő, hogy amidőn szóba került az 
államvasutak esetleges eladásának a kérdése, a szövetség közgaz-
dasági szempontból a tervet ellenezte. 

A szociálpolitika élénken foglalkoztatta Szövetségünket. Hiszen 
az 1907. évi reform a munkások betegség és baleset ellen való biz-
tosításáról a szövetség tanácsadása alapján jött létre ; de a törvény 
keresztülvitelénél s főkép a gyakorlati téren a biztosító intézet 
igazgatóságában a szövetség vezetői erélyesen működtek azon, hogy 
a törvény által rendszeresített autonómia az ipar érdekében jusson 
érvényre. A törvény azonban számos hiányánál fogva sok panaszra 
adott okot és a szövetség kebelében a reform iránt általános érdek-
lődés mutatkozott, míg a háború e téren is meddő állapotot teremt. 
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A szociálpolitikai kérdések közül a kivándorlás ügyével nagy anké-
ten foglalkozott a szövetség, az ankét hatása nyomán a törvény-
hozás meghozta a kivándorlásról szóló 1909. II. t.-cikket. Foglalko-
zott tüzetesen 1910-ben a drágaság kérdésével és a munkásházak 
és munkáskertek ügyével. 

Természetes, hogy a nagyipar az összeférhetlenségi törvény 
lehetetlen állapotát ismételten kézzelfogható módon világította meg 
és tárgyalta a választójog ügyét főképp az ipari munkásság szem-
pontjából. 

Mellőzve a többi részleteket, fel kell említeni a szövetségnek 
azon erélyes föllépését, mellyel a Kereskedelmi Kamarával karöltve 
a vámközpontot létesítette s annak működését nemcsak anyagilag 
biztosította, hanem azáltal, hogy egyik főtisztviselőjét, Fenyő. Miksát 
egészen átengedte a vámközpontnak, a szellemi erőket oly triászszá 
alakította, mely Vágó Józseffel és Lengyel Gézával együtt egy 
hatalmas 6 kötetes munkát teremtett a vámtarifa megalkotására. 
•Ez a munka „Emlékirat az autonom vámtarifarevizió tárgyában" 
címmel az 1916-ben lejárandó kereskedelmi szerződés megújítása 
alkalmából szükségesekké leendett tárgyalások számára készült és 
a kormány kívánságára, mint bizalmas munka, titokban őriztetett. 
Országunk függetlenítése után azonban „Magyarország termelő erői" 
címmel közforgalomba került. Ma mikor az önálló Csonka-Magyar-
ország számára új vámtarifa kidolgozását látja a kormány sürgős 
szükségnek, amidőn azt az egyoldalú rendszert követik, hogy a 
tarifatételeket maguk az érdekelt „termelő" iparosok indítványoz-
zák és azután a késztarifatételek megítélésére a „termelőket", a 
fogyasztókat és a feldolgozó iparosokat hívják egybe, hogy farkas-
szemet nézve próbáljanak a „termelő" ipar által már koncul oda-
ajánlott tilalmi vámtételekből annyit lealkudni, amennyit a „beati 
possidentes" engednek: — ma jó lenne, ha a szövetség tagjai 
elővennék a vámközpont hatalmas művét és el is olvasnák azokat 
a fejezeteket, melyek illető cikkeikről szólnak és melyeket akkor 
a magyar ipar védelme, de nem tilalmakkal való elszigetelése 
érdekében saját szakértőik megrögzíteni szükségesnek láttak. S 
iparosaink és a nehézipar, a tilalmi vámoknak ezen világ-
szerte ismeretes vaskalaposai és faltörőkosai naponként ájtatosan 
megolvashatnak többnyire saját szakvéleményeik alapján, hogy a 
fák nem nőhetnek az égig és hogy minden védelemnek megvan 
a határa a közgazdaság és nem a magánérdek körében. A Szövet-
ség volna ma is hivatva azt, amit a vámok szabályozásásnál 
1917-ben helyesnek talált, a mai szerencsétlen viszonyok közt ism {t 
megfontolni és óvakodni attól, hogy az amúgyis megszűkített pica 
tilalmi vámokkal ne szigeteitessék el a világtól, mert iparnak piac, 
még pedig nagypiac az éltető ereje. 

Ezen kitérés után forduljunk ismét vissza a szövetség mult 
20 éveihez és lehetetlen hallgatással^mellőzni hatvani Deutsch Sándor 
nagyjelentőségű közreműködését. Ő szervezte a szövetség pénzügyi 
részét, vagyis ő biztosította a szervezetet a megélhetés módozatai-
ról, még pedig úgy, hogy a szövetség anyagiakban sohasem szűköl-
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ködött és tagjainak áldozatkészségében mindig megbízhatott, ha 
kiadásai a szövetség érdekében növekedtek. 

A szövetség életében nagyjelentöségüek azok a közlemények, 
melyek időnként nyomtatásban megjelentek és ezek közt elsősorban 
a közgyűléseik alkalmával közölt évi jelentések, melyek a szövet-
ség működését és fejlődését történeti hűséggel vázolják. 1911 óta 
jelenik meg Magyar Gyáripar címen havonta kétszer a szövetség 
hivatalos lapja, mely dr. Koffler Károly szerkesztésével az ipari 
élet minden jelenségét figyelemmel kíséri és átgondolt cikkeivel 
érdekes tanulmányokkal gazdagítja közgazdasági irodalmunkat. 

A szövetség 20 éves emlékünnepén ott volt hazai közgazda-
sági életünk szine-java, a kormány is részt vett az ünnepségen ; a 
szaktestületek: az Országos Gazdasági Egyesület, a Budapesti Ipar 
és Kereskedelmi Kamara, a Kereskedői Testület, az Országos Ipar-
egyesület, a Takarékpénztárak és a Bankok Egyesülete üdvözölték 
a szövetséget és 80-ik évfordulóját élvező elnökét. 

Az ünneplés alkalmával elhangzott a többek közt az a véle-
mény: a Gyárosok Országos Szövetségemultjában megmutatta azt, 
hogy mit lehet elérni egyetértéssel és együttműködéssel ; megérte 
azt, hogy a gyáripar ebben az országban a vezető tényezők közé 
emelkedett. 

Most mikor a jövő megalkotásáról van szó, ez a szövetség 
van hivatva megmutatni azt, hogy közgazdasági téren a tudás, az 
akarat és a kitartás azok a tényezők, melyek visszahódítják a z 
elvesztetteknek látszó forrásokat. 

A gyáripar van hivatva az elszakított országrészek közgazda-
sági szálait ismét egybekapcsolni és mindenekelőtt a közgazdasági 
teren azt az egységet visszaállítani, melyre országunkat a természet 
és a földrajz megalkotta. 

Matlekouits. 

A marxizmus társadalomelmélete. 
Ottlik László. A Marxizmus társadalomelmélete. Elméleti kritika és törté-

nelmi tanulságok. Budapest, 1922. 136 1. 
A szocializmus tudományos megalapítójának, Marxnak irodalmi 

működése oly széleskörű, hogy e kis füzet nem nyújthatja teljes 
méltatását; tényleg Ottlik munkája, mint érdekes essay, csak egyes 
kiemelkedő nagyfontosságú kérdéseket tesz vizsgálat tárgyává; kü-
lönösen bonckes alá veszi Marx jóslatát a kapitalizmusnak szocializ-
mussá való evolúciójáról és a történelmi materializmusról való fel-
fogását. 

Marx tana a történelmi materializmusról abban sarkal, hogy az 
embert gazdasági tevékenységében azok az ellentétek vezetik, me-
lyek a megélhetés föltételeire nézve az egyének és egyes osztályok 
kifejlődött viszonyaiban mutatkoznak és a történeti fejlődésben 
osztályok vagyoni ellentétében jelentkeznek. Az osztályharcok foly-
tonos jelentkezése és a társadalmi élet állandó küzdelme az anyagi 
érdek ellentétének természetes következménye. Anyagi érdek a fej-
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lődés célja s ez a materializmus vezeti a társadalom alakulását. Osz-
tályharcnak kell lenni és ez vezet a történelmi fejlődésben. 

Szerzőnk a gazdasági viszonyok hatását az emberi fejlődés-
ben elismeri, utal is arra, hogy nagy történetírók jelentőségüket az 
emberiség fejlődésében kimutatják, de azért nem estek abba a túl-
zásba, hogy a „materializmust" a történet sarkkövévé emeljék és az 
ember szellemi tulajdonait, az emberi akaratot, észbeli tehetségeit a 
materia alá rendeljék. 

Marx jóslatát így foglalja össze: 1. mindig kevesebb bourgeois 
mindinkább gazdagabb lesz ; —- egyre több lesz a proletár és egyre 
nyomorultabb ; — 2. ily viszonyok közt kell, hogy a proletárok 
föllázadjanak; — 3. ezzel a lázadással, mint forradalommal létre 
kell jönnie a kollektiv termelésen alapuló piactalan társadalmi 
rendnek. 

Szerzőnk a dedukció és indukció módszerével bebizonyítani 
igyekszik, hogy a Marx-féle jóslat a társadalom lelki életének sem-
mibe vétele folytán oly ellentmondást tartalmaz, mely megvalósítá-
sának lehetőségét előre kizárja. 

A társas élet és a forradalom természetét vizsgálva szerzőnk 
a társas eszmék vezetőit, a szabadságot, az egyenlőséget és testvéri-
séget a maguk nyers értelmében romboló szenvedélyeknek jellemzi. 
„Ahhoz, hogy alkotó elemekké legyenek, magasabb értékek alá kell 
rendelni, mert különben forradalmi fejetlenség lesz eredményük : 
tényleg ezek az eszmék csak úgy lettek a modern civilizáció táma-
szaivá, hogy a nemzeti gondolat alá rendeltettek és pozitív tarta-
lommal ez töltötte be őket." 

A proletár-forradalom feladata volna nemcsak a mult állapotot 
lerombolni, hanem a jövendőbelit meg is építeni. De építésre sem-
mikép nem alkalmas ; mert hiányzik a proletártermészetből a fe-
gyelem : „a forradalom csak addig erős, amíg a régi világ 
minden igenjére nemmel válaszol, mihelyt maga is az igenlés terére 
lép, nein teheti ezt anélkül, hogy az eltiport „igenek" egész szövevé-
nyét talpra ne állítsa a társas tudatban." A felépítés nagy akadálya 
a proletariátus lelki állapotában tejlik „E proletariátus a társadalom 
legalsó rétege, mely lassan-lassan a hozzá lesülyedő rétegeket is 
magába szivta ; melyet a ,,nyomor, munkagyötrődés, rabszolgaság, 
tudatlanság, elállatiasodás, erkölcsi sülyedés összegyülemlése" kétség-
telenül alkalmassá tehet arra, hogy a létező építményt szétrombolja, 
de egyúttal csak alkalmatlanná arra, hogy bármit is fölépítsen és 
fenntartson." „A tömegeknek csak a rombolásra van erejük." „A 
közhatalmat azok kezébe adni, kiket a szegénység elkeserített és 
lealázott annyi, mint a rókák farkára égő fáklyát kötni és őket érett 
buza közé szabadítani." (H.George) A kollektivista állam fölépítésének 
harmadik akadálya az az áthidalhatatlan ür, mely a- demagógiát a 
kormányzástól elválasztja. „A demagógnak érdeke, hogy a legvaló-
színütlenebb túlzásokba kapaszkodjék. A nagy, szenvedő, elégedetlen 
tömegek ösztöneit kielégítetlen és ki nem elégíthető vágyait a leg-
csábítóbb Ígéretekkel kell felkorbácsolnia . . . Ahhoz, hogy a nagy 
rombolás véghezvitessék, példátlan méretűre kell növelni mindent, 
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ami romboló : az önzést, a gyűlöletet, az irigységet, a bosszúvágyat, 
az élvezetvágyat és a vérszomjuságot." „Ezzel szemben a politika 
a mérséklet, a megalkuvás, a kiegyezés művészete" „államférfi, aki a 
nagy tömegeknek nem hízelgő szolgája, hanem megértő gyámola, 
de egyben parancsoló ura is tud lenni. Minderre a demagóg nem ké-
pes és ha az új szerepben tudatára jut helyzetének, már késő. Nem 
lehet elállni a rohanó árvíz útját, ha a lassan és nehezen épített 
védgát egyszer átszakíttatott." Ezért „a marxismus jóslatának ere-
deti formulájában ellentmondás van a feltételezett tendenciák iránya 
és a végső konklúzió között. Azokból csak a társadalom felbomlása 
következhetik : új alapon való újjáéledése semmiképen sem." 

Szerzőnk vizsgálódásainak végkövetkezményeit következőkben 
foglalja össze : A forradalomból magából nem építés, hanem csak 
rombolás és legfölebb bizonyos helyreállítás következhetik; ez utób-
bit azután a folytonossági kapcsolatban ismét organikus építés kö-
vetheti. Kimutatta, hogy „a polgári társadalom továbbfejlődésének 
minden lehető útján növekvő gazdagság és növekvő nyomor össze-
férhetlen ; hogy a növekvő gazdagság útját állja a forradalomnak és 
hogy a növekvő nyomor útját állja a kollektív termelésen alapuló 
piactalan társadalmi rend kialakulásának." (—viis.) 

r f Táviratcím : Lloydlukács j 

LUKACS 8 Co BÍMHH9Z, RIEM T
3v % r 

5 9 - 4 - 8 8 
Wiedner Hauptstrasse 1. — Karlsplatz 14. 59—5—78 

5 9 - 5 - 7 9 

Vármegyei Mezőgazdasági 
és Ipar fe j l esz tő r.-t. Szolnok 

G Y Á R T : 
Szolnoki te lepein : 
Elsőrendű konzerveket: sűrített para-
dicsomot, savanyitott káposztát, ecetes-
ugorkát és zöldparadicsomot, mindenféle 
gyümölcsízt, különféle befőtteket, birs-
almasajtot, szalon- és karácsonyfa-cukor-
kákat ; elsőrendű tésztaféléket: tojással 
készített maccaronit, tarhonyát, különféle 
levestésztákat; kenyér és péksüteményt ; 
ecetet. Saját gőzmalom, gőzfürész, fa-
megmunkáló, cementárugyár, dobozgyár. 

Budapesti te lepein : 
„STEINER JÓZSEF és FIA" gyártmá-
nyú kekszet, kétszersültet, gyógy-
kenyeret. pékkenyeret és süteményt, 

puddingport stb. 

Poroszlói te lepein : 
Saját gőzmalom, gőzfürész, olajsajtó, 
kendertörő, ecetgyár, cementárugyár. 

Budapesti központi iroda : 
V . ker. , Z r i n y i - u t c a 7. s z á m . 

Telefon : 75—96, 96—36. 
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Közgazdasági hirek. 
A z E g y e s ü l t I z z ó l á m p a é s V i l l a m o s s á g i Részvénytársaság- leg-

utóbb tartott közgyűlése elhatározta, hogy egy külföldi izzólámpagyár meg-
szerzése, kibővítése és egyéb a vállalat önellátásához szükséges cikkeket elő-
állító új üzemek bekapcsolása, végül saját üzemének kibővítése folytán előálló 
tőkeszükségletének fedezése céljából alaptőkéjét 9,500.000 korona névértékű új 
részvény kibocsátása által 42 millió koronára emeli föl.' Az új részvények 5 : 1 
arányban 6000 koronás árfolyamon adatnak ki. Az elővételi jog július 18-tól 
27-ig bezárólag gyakorlandó a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál. 

A Zentai é s R o s k á n y i E g y e s ü l t Iparvá l la la tok Rt. közli, hogy 
részvényeseinek fölajánlja a vállalat jugoszláv telepeiből alakult részvénytár-
saság összes részvényeit névértékben, egyenkint 400 jugoszláv koronáért, 6 : 1 
arányban. Az átvételi jog a Magyar Leszámítoló Banknál gyakorolható 1922 
július 25-ig. 

A MÁG r é s z v é n y e k b e v e z e t é s e a t ő z s d é n , A Magyar Általános 
Hitelbank közli, hogy a Magyar Altalános Gépgyár (MAG) részvényeiből egy 
kisebb mennyiséget hoz az értékpiacra. Ezen társaság, melynek legmoderneb-
ben felszerelt gyártelepe Mátyásföldön 22.000 négyszögméter területen fekszik, 
jelenleg automobilok és motorok gyártásával foglalkozik és ú j üzletágak fel-
karolását is tervezi. A társaság szoros kapcsolatban van az ös te r r . Daimler 
Motoren A.-G. konszernjével, valamint a Magyar Fiat Műveknél vállalt érdekelt-
sége révén az Olasz és Osztrák Fiat Művekkel s mindkét csoport kizárólagos 
magyarországi képviseletét birja és üzemei hosszabb időre el vannak munká-
val látva. 

• 
• 
• Klein-íéie szappanok a legjobbak. 

• 
• 
• 

I B B B B B B a B B B B B B B B B B a a B B B B B B B B B B B B B B B B S B a B S B B B S 

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
A KIADÓHIVATAL. 

Lukács Vilmos és Fia 
tőzsdeügynök i és b a n k b i z o m á n y i i roda 

Budapest , V „ Bank-utca 5. félemelet. 
Tőzsdei megbízások: Érték-
papírok, valuták és devi-

zák vétele és eladása 
legelőnyösebb 

feltételek 
mellett. 

T e l e f o n : 
tőzsde idő 

alatt l l - tő l fé l 
2 óráig 158-32 

Telefon s 
3 9 - 1 1 , 

101—04. 
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Püspöki uradalmi bérpince r*-L Vác 
Központi iroda: 

Budapest> V.f Zrínyi-utca 71 

tCygönieges Épifési és Faipari 
Részv.-társ, 
BUDAPEST, 
VI., Röppen tyü -u . 62. 
Telefon : 147-91, 4 - 2 3 , 131-56. 
Sürgönyeim „Kiilépit" Bpest. 

ï / é s z i t : Gyorsrendszer i i é s magasép i t é se -

ket. Épület- , mü- é s tömegbútor -asz ta los 

munkákat. Jégszekrényeket é s hűtőberende-
zéseket . Ke l te tőgépeket é s baromfi tenyésztés i 
e szközöke t . — V a s s z e r k e z e t e k g y á r t á s a . 
G ő z f ü r é s z . — Á c s t e l e p . — B é r v á g - á s . 

Lukács & Co., Wien 
Karlsplatz 14. 
Wiedner Hauptstrasse 1. 

Sürgönyeim: Lloydlukács. 

Telefon : 
59-4 -88 , 
59 -5 -78 , 
59 -5 -79 , 
54 -2 -31 , 

Érdekközösségben a 
Lloydbank Részvénytársasággal, Budapest. 

Magyar Lap- é s K ö n y v k i a d ó r.-t., Budapes t . — F e l e l ő s i g a z g a t ó : Kózol Antal . 



Az indexszámok jelentősége a munka-
bérek meghatározásánál 

— A Mag-yar Közgazdasági Társaság- 1922 szeptember 22-én tartott 
tanácskozmánya. — 

Matlekovits Sándor elnök: A drágaság fokozatos emelkedésével fel-
merült az a kérdés, nem lehetne-e a drágaság-Jelző számadatokat, az index-
number elnevezés alatt ismeretes árcsöportositást a munkabérek igazságos 
megállapítására felhasználni. 

A Közgadasági Társaság célszerűnek látta, hogy ezt a külföldön is 
nagyon vitatott kérdést tüzetes tanácskozás tárgyává tegye. 

Az ár jelző számok jelentőségét a tudomány régóta méltatja és egyes 
tudósok és gyakorlati szakemberek fáradozása folytán keletkezett ártáblá-
zatok irányadó tekintélylyel birnak. 

Világhirü Soetbeernek Materialien zur Erläuterung und Beurteilung 
der wirtschaftlichen Edelmetallverhältnisse und der Währungsfrage cimii 
munkája, melyben 100 árunak Hamburgban tőzsdeszerüen jegyzett árait 
dolgozza fel. Összehasonlítási alapul az 1847—1850. év átlagát veszi, és az 
összehasonlítást 1888. évig folytatja és folytonos viszonylatba hozza a nemes 
érc készletével és termelésével. 

Ismeretesek Sauerbeck indexszámai. Sauerbeck Augustus 1886-ban 
a Journal of the Royal Statistical Society-ban közölte Prices of commo-
dities and the precious Metalls cimii értekezésében árjelzéseit. Az árakat hat 
csoportba osztja és pedig következő módon: I. növényi élelmiszer: buza, 
liszt, árpa, zab, tengeri, burgonya, rizs; — II. állati élelmiszer: marhahús, 
juhhus, sertéshús, szalonna, vaj ; — III. cukor, kávé, tea; — IV. ásványok: 
nyersvas, rudvas, réz, ón, ólom, szén; — V. textiliák: pamut, len, kender, 
.juta, gyapjú, selyemszövet; — VI. különféle: bőrök, bőr, faggyú, pálmavaj, 
faolaj, lenolaj, kőolaj, só, indigo és fa. Ezek a jelzőszámok, melyeket 
a The Statist folyóirat napjainkag folytat, alapul veszik az 1867—1877. évek 
átlagát (— 100). 

1 
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A londoni „The • Economist" hires közgazdasági lap 1864 óta havon-
kint közöl átjelző számokat. A közlés 44 árut 5 csoportban dolgoz fel és 
pedig a következő módon: I. gabona és hus (10 áru) buza, liszt, árpa, zab, 
burgonya, rizs. marhahús, juhhus és sertéshús; II. másféle élelmi és élvezeti 
cikk (6 áru) tea, kávé, cukor, vaj, dohány; — III. textiliák (10 áru) pamut, 
pamutfonál, pamutszövet, gyapjú, selyem, len. kender, juta:.— IV. ásványok 
(8 áru) nyers vas, rudvas, sinek, szén, ólom, ón, réz; — V. különböző áru 
(10 cikk) fa, Ivor, kőolaj, növényolaj, faggyú, indigo, szóda, kautsuk. Előbb 
összehasonlítási alapul szolgál az 1845—50. évi átlag: most az 1901—5. évek 
átlagai az alap. Az árak a nagykereskedés árai. 

Ezen magánszorgalom alapján készült indexszámok mellett Angol-
országban korán talákozunk hivtalos jelzőtáblákkal. A Board of trade, az 
angol kereskedelmi minisztérium 45 áru árát közli havonkint a .,Labour 
Gazette"-ban, alapul véve az 1871. évet. Itt is az áruk 5 csoportba vannak 
beosztva és pedig minden áru közgazdasági jelentősége szerint meghatá-
rozott tényezővel sokszorozva számit; az I. csoport szén és fémek: szén 34. 
nyersvas 14, réz 5, horgany 1.5. ólom 1.5; — II. textiliák: nyerspamut 38. 
brit gyapjú 6, külföldi gyapjú 13. juta 3, len 4, selyem 9; — III. élelmi-
szerek és italok: angol buza 14, angol árpa 17, angol zab 12, külföldi buza 33, 
külföldi árpa 5, külföldi zab 4, tengeri 8. komló 4, rizs 1, burgonya 33. 
marhahús 52, ürühús 31, sonka 21, tej 0.5, rum 1.5, bor 5, dohány 2; — 
IV. különféle pamutmag 2. lenmag 5, faolaj 1, pálmavaj 0.5, kőolaj 2, 
paraffin 0.5. tégla 3, kaucsuk 1.5. bőrök 8, tűzifa 20. — A 45 aru tényező-
jével szorozva 506 pontot tesz. Ezek a cikkek nagykereskedelmi árak 
alapján számittatnak. — A Board of trade ezenkívül a munkásháztartás-
megállapítására 25 élelmicikkből öt csoportban,, ismét tényezőkkel szorozva 
felüt ös:-;ze jelzőtáblázatokat. -— I. csoport 97 ponttal, és pedig kenyér 50, 
búzaliszt 20, rizs 3, tápioka 1. zabliszt 5, burgonya 18; — II. csoport 
506 ponttal: brit marhahm 24. brit ürühús 12, sertéshús 15, behozott marha-
hús 24, behozott ürühur; 12. sonka és szalonna 19; — III. csoport 95 pont-
tal: tej 25, vaj 41, tojás 19, sajt 10; — IV. csoport 28 ponttal: tea 22, 

kávé 2. kakaó 4; — V. csoport 34 ponntal: cukor 19, marmelade 4. szirop 2, 
gyümölcsíz 4, aszalt szőlő 3. apró szőlő 2. — Ezenkívül még az életfen-
tartásra ruházat, lakbér. íütés és világítás szempontjából is jeleztetnek árak. 

Németországban munkásügyekbeh ismeretesek Calwer indexszámai. 
Már 1898 óta Jastrow tanár az Arbeitsmarktban havonkint közölt összeállí-
tásokat a munkások háztartási költségeiről, még pedig különböző német 
városokból szedve adatait. Alapul vette a német haditengerész élelmezési 
adagját és egy négytagú munkáscsalád számára a tengerész háromszoros 
élelmezési adagját számítja. Eszerint egy német munkáscsalád heti élelme 
áll 800 gram marhahús, 750 gram sertéshús, 800 gram ürühús, 150 gram 
r izs 300 gram bab, 300 gram borsó, 500 gram búzaliszt. 3000 gram bur-
gonya, 5250 gram kenyér. 455 gram cukor, 506 gram só, 0.11 liter ecet. 
105 gram kávé, 21 gram tea és 200 gram aszalt szilvából. 1907-ben ugyan 
megszűntek Jastrow közleményei, de 1911 óta Calwer Monatliche Übersichten 
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über Lebensmittelpreise cim alatt ismét havonkint közli. Az adatok 
200 városról szólnak. 

A tudományos világban nagy szolgálatot tesznek azok a jelzőszámok, 
melyeket a Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik közöl. Ezeket 
a tanulmányokat Laspeyeres már 1864. évben megkezdi a Soetbeer-íéle jegy-
zeteket követve 48 áruról, Hamburgba behozott cikkek jegyzéseiből. Az 
összehasonlítás alapját az 1851-—62. évek átlaga képezte. A tanulmányokat 
folytatta 1874 óta Pa as ehe, 1882 óta von der Borght, 1887 óta Conrad, 
1912-ben megszűnt egy időre ez a láncolat, mig 1921-ben ismét Eulenburg— 
Kiel tanár felvette a fonalat és kiegészítette a számításokat napjainkig. 

A háború után beállt drágaság nagy lendületet ad a jelzőszámok 
•"készítéséhez és közléséhez; a Németországban fennálló statisztikai hivatalok 
sorban foglalkoznak vagy egyszerűen árak összeállításával vagy háztartások 
költségeinek feltüntetésével. 

Németországban Boroszló. Hannover, Lipcse, Ludwigshafen, Mann-
heim, Nürnberg, Strassburg, Stuttgart statisztikai hivatalai közölnek drága-
sági jelzőszámokat. A birodalmi statisztikai hivatal pedig kötelezi mind-
azokat a községeket, melyek legalább 10.000 lakóval bírnak, hogy az árak 
hullámzása alapján egységesen előirt módozatok szerint öttagú család 
háztartásának költségén számítsák ki havonkint, az eredményt a statisztikai 
hivatalnak jelentsék be, és ez a hivatal az igy községenként megállapított 
drágasági számból kiszámítja a birodalom drágaságjelző számait. 

Nálunk Magyarországon az árstatisztika első nagyobb jelentőségű 
müvét a budapesti kereskedelmi és iparkamara az 1873-ik évi bécsi világ-
kiállitás alkalmára, keszitette. Tervezője volt dr. Szvetenay, a kamara, 
titkára. A munka: Adalékok Magyarország terményeinek ártört éneiéhez 
a XIX. században. Az adatok 1800—1872. évekről szólnak. Egy hatalmas 
mü, számos grafikonnal, nagy folio alakban. Sajnos, hogy ezt a statisztikát 
"nem folytatták. 

A másik nagybecsű munka az Országos' statisztikai hivatal Ár-
statisztika című 442 lapra terjedő müve, mely 1912-ben megjelent és számos 
áru árát 1867. évtől 1912-ig a nyers számban és azután 1867—77. évek 
átlagához viszonyítva adja. Közli továbbá Amerika, Bécs, Trieszt, Német-
ország, Franciaország, Belgium főpiacainak termény árait. A Sauerbeck és 
az Economist indexszámait is tartalmazza. Ezen ritka szorgalommal es figye-
lemmel készült munka tudományos becscsel bir s minden ország díszére 
szolgálhatna. Felette kívánatos volna, ha ez a mü a 12 óta lefolyt évek 
adataival kiegészítve állandó gondját képezné statisztikai hivatalunknak. 

Ugyancsak 1912-ben jelent meg Jankovics Béla tanulmánya az index-
számokról a Közgazdasági Társaság „Drágaság" című kiadmányában. 

A háború befejezése óta mindinkább fokozódó drágaság nálunk is 
a drágaságjelző számokra vonta az érdeklődők figyelmét. A ..Népszava'" 
5 tagból álló munkáscsalád élelmezését veszi alapul. Dálnoki Kovács Jenő 
a Magyar Iparban és később a Közgazdasági Szemlében ismertette azt a 

1* 
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módszert, mellyel m o t már havonkint közli drágaságjelző < tábláját. 
A „Pester Lloyd''-ban Vágó József havonkint közöl egy árusorozatot össze-
hasonlítva áraikat. 

Ezek a drága ságjelző táblázatok már most a bérek megállapításánál 
többéTkevésbbé figyelemreméltóak, ugv hogy felvettetett a kérdés, nem 
volna-e célszerű a bérmozgalmak elkerülése _ szempontjából e jelzőszámok 
szerint a béreket kötelezően irányadókul venni, vagyis törvénnyel elren-
delni. hogy a drágaságjelző számok szerint állapíttassanak meg a bérek. 

A Közgazdasági Társaság ezt a kérdést oly fontosnak tartotta, liogy 
megvitatására a társaság tagjain kívül az érdekelt szakköröket is meghívta 
és amidőn az elnök a nagy számban megjelenteket üdvözli, fölkéri Dalnok; 
Kovács Jenő urat a kérdés érdemleges megvitatására. 

Dálnoki Kováts Jenő: yiig a tudományos körök több. mint 50 év 
ismerik és használják az indexrendszert, nálunk csupán az utolsó évek ár-
forradalma terelte rá a közfigyelmet. Azok az érvek, amelyek az index-
számrendszernek a munkabérek megállapításánál való alkalmazása ellen és 
mellett elhangzanak, két csoportra oszthatók. Az érvek egy csoportja az 
indexszámrendszer hibáira és hiányaira támaszkodik, a másik csoport pedig 
gyakorlati és elméleti közgazdasági érveket sorakoztat fel. Szükségesnél, 
tartom tehát, hogy mindenek előtt részletesebben foglalkozzam az index 
számrendszer lényegével és fontosságával, majd pedig rátérek azokra 
szempontokra, amelyek közgazdasági és pénzügyi nézőpontból világítják 
meg a kérdést. 

Az indexszámok) lényege: abszolút számok helyett viszonyszámok 
felsorakoztatása a könnyebb áttekinthetőség kedvéért: tágabb értelemben te-
hát nem több és többféle számsor átlagositását, hanem egyetlen számsor 
viszonyszámokban való feltüntetési módját nevezzük indexrendszernek. Az 
indexszámok megállapítása oly módon történik, hogy a kiindulási időpontra 
vonatkozó számot 100 egységnek vesszük és a további számok százalékos 
eltérését további egységekben hozzáadjuk. Vagyis, ha a további szám az 
alapszámnál 5 százalékkal magasabb, annak indexszáma 105 lesz. 

Szűkebb értelemben indexszámok több különböző természetű és nagy-
ságú számsor egybeolvasztásával, átlagositásával készülnek, bér-, életszín-
vonal-, valuta-, árfolyam-, külkereskedelmi-, jóléti, népszaporodási, bűnö-
zési, betegségi, halálozási stb., stb. index. Ez alkalommal csupán a drága-
sági indexszámok kérdésével foglalkozom, vagyis azokkal az indexszámok-
kal, amelyek a drágaság, pénzünk elértéktelenedése, a megélhetés, a bérezés 
kérdésének közgazdasági, politikai és gyakorlati megítélésénél használ-
hatók fel. 

Az árszínvonal mérése céljából nagykereskedelmi árak és kiskereske-
delmi árak alapján készülnek indexszámok. A pénz objektiv csereértékének 
mérésére általánosan nagykereskedelmi árindexet használnak, amely főként 
a termelés szempontjából értékes, az ipari nyers- és segédanyagok nagy-
kereskedelmi árhullámzását tüntetve fel és így útmutatást adva a konjunk-
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turális viszonyokra nézve. Fogyasztói szempontból a kiskereskedelmi árak 
játszanak szerepet. Ha tehát az árszínvonalat abból a célból vizsgáljuk, hogy 
a bérek megállapításánál a megélhetéshez szükséges költségek nagyságára-
következtessünk, kiskereskedelmi indexszámokat kell készíteni. Bennünket 
tehát ez alkalommal a kiskereskedelmi árak alapján készült indexszámok 
érdekelnek. Kiskereskedelmi indexszámok is több rendszer szerint készül-
nek. A legegyszerűbb rendszer az, amely bizonyos számú kiválasztott köz-
szükségleti cikk árának indexszámából nyers számtani átlagot von, tekintet 
nélkül az egyes cikkek jelentőségére. Más rendszerek viszont a cikkeket 
jelentőségük szerint mérlegelik. (Waited number.) Számos tekintélyes köz-
gazdász, igy Cassel, Irving-Fischer és mások azon a nézeten vannak, hogy 
az egyszerű nyers átlagok alig különböznek eredményben a mérlegelt át-
lagoktól. Ez a megállapítás normális gazdasági viszonyok között elfogad-
ható, amikor csak kisebb és rövidebb ideig tartó kilengések zavarják az 
általános árszínvonal egyensulyhelyzetét. Valószinü, hogy előbb-utóbb a mi 
gazdasági életünk is normális kerékvágásba kerül és bizonyára letompul a 
nyersátlag %és a mérlegelt átlag szerint készült indexszámok eredményei 
között ma mutatkozó nagy eltérés. Ma azonban a kötött gazdálkodás, a be-
hozatali és kiviteli időszaki tilalmak, a hatósági árszabályozás idején ezt 
a nézetet tévesnek kell mondanunk. Ezt egy leegyszerűsített példa könnyen 
igazolja. Ha kiragadom a háztartási költségek közül a lakbért és a gyufát 
és feltételezem, hogy egy munkáscsalád békeévben 1000 koronát költött lak-
bérre, 10 koronát gyufára, a kiindulási időpontban mindkettő index-
száma 100. Tegyük fel, hogy egy év múlva a lakbér változatlan, a gyufa 
ára tízszeres. A lakbér indexszáma tehát 100, a gyufáé 1000. A kettőnek 
átlaga 550, az előző évi 100-zal szemben. Ez azt jelentené, hogy a lakbér 
•és gyufa átlag 450 százalékkal drágult, pedig a kiadási költségek csupán 
9 százalékkal emelkedtek. 

De akár nyersátlag, akár mérlegelt átlag alapján készül a kiskereske-
delmi indexszám, az összeállítónak számos, gyakran leküzhetetlen akadály-
lyal kell számolnia. 

A) Az áruk kiválasztása különös gondot és körültekintést igényel. 
Minthogy valamennyi közszükségleti cikk felvétele lehetetlen, a statisztikus 
kénytelen reprezentatív cikkek kiválasztásával megelégedni, ami bizony a 
legtöbb esetben önkényesen és néha erőszakoltan történik. 

B) Az áruk minősége nehezen irható körül és rögzíthető ugy, hogy 
későbbi időpontban teljesen azonos minőségű és méretű áru ára vétessék 
figyelembe. Már pedig az árváltozás összehasonlítása csupán azonos minő-
ségű és méretű áruk ára alapján történhetik. Ez a nehézség nagykereske-
delmi áruknál nem játszik szerepet, mert például a vas nagykereskedelmi 
ára valószínűleg azonos minőségű árura vonatkozik. Egyébként is ott van-
nak a tőzsdei és nagykereskedelmi szokványok, amelyek a minőség meg-
állapításánál megnyugtató utmutatást adnak. 

C) Helyes kiskereskedelmi árak megállapítása is fölötte nehéz, külö-
wiösen ma, amikor itt Budapesten más-más piacokon ugyanannak a cikknek 
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az árában, ugyanabban az időpontban nem egyszer 30—50 százalékos el-
térés mutatjkozik. 

D) Az árfelvétel időpontjának azonossága- szintén lényeges tényező, 
amennyiben azonban a felvétel időpontjában beállott eltérés befolyásolná 
is az átlagot, a különbözet különösen állandóan emelkedő vagy stabil irányzat 
mellett később nagyban-egészben kiegyenlitődik. 

Ezek mind olyan általános nehézségek, amelyek bajosan küzdhetők 
le, de végeredményben kellő gondossággal áthidalhatók. Az azonban két-
ségtelen, hogy legalább most a megélhetés drágaságának megállapítására 
a mérlegelt, átlag felel meg leginkább. Ilyen mérlegelt átlag szerint ma már 
minden knlturországban - számos indexszámrendszer készül, nagyban-egész-
ben azonban ezeket az egymástól többnyire különböző rendszereket a követ-
kező négy csoportba oszthatjuk. 

1. Fiziológiai alapon az emberi szervezet kalória- és fehérnye-szíikség-
letének figyelembevételével létminimum megállapítása. 

2. Gyakorlati megfigyelések alapján napi, vagy havi adagok ki-
számítása. 

3. Normális munkáscsalád normálszükségletének beeslésszerü meg-
állapítása. 

4. Egyetlen háztartás költségvetésének adatai, vagy több háztartás 
tényleges költségvetése adatainak átlagositása. 

El kell ismernünk, hogy ezek egyike sem teljesen hibátlan és tökéle-
tes, amely minden vonatkozásban minden változtatás és kritika nélkül alkal-
mazható lenne. Létminimumot elmélet állapithat ugyan meg élettani alapon, 
de a gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyen megállapítások megbízhatósága 
nagyon labilis. Hiszen a forradalom utáni időkben a számitások szerint a 
legalacsonyabb életszínvonalú, tehát békében az elmélet szerint a létminimum 
körül élő napszámos is elveszítette életszínvonalának mintegy 80 százalékát. 
A normálháztartás költségeiről szólva, kérdés az, hogy a háború előtti vagy 
a mostani háztartás költségeinek figyelembevétele helyes-e. Megállapitható-e 
egyáltalán, hogy mit értünk normálcsalád és normálháztartás alatt. A leg-
több esetben a statisztikus négy- vagy öttagú család szükségletével számol, 
jóllehet például Budapesten a munkáscsaládok taglétszámának átlaga 2.8 fej. 
A Magyar Vasművek és Gépgyárak Egyesülete, amely a mintegy 50.000 
munkást foglalkoztató nehéz vasipar érdekképviselete, szintén készített 
statisztikát és számításai szerint az ebben az iparban foglalkoztatott mun-
kások családlétszáma átlag 2.2 fej. Az is köztudomású, hogy főleg munkáscsa-
ládokban a családtagok egy része is keres, ami az átlag megállapításánál 
szintén figyelembe lenne veendő. A háztartási költségek alakulása azon 
keretek között is teljesen individuális, mert hiszen az egyik család a táp-
lálkozásra fekteti a fősúlyt, a másik takarékosabb és kulturának is áldoz. 
Igen jellegzetes a háztartási költségvetésekben Engel és Schwabe elméleté-
nek érvényesülése, amely szerint mennél kisebb a háztartási költség, annál 
jelentékenyebb az élelmiszer szerepe. Mennél alacsonyabb életszínvonalú 
családról van szó, a mérlegelésnél annál nagyobb suly adandó az élelmi- • 
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szereknek. Mig; békében a tanult szakmunkások életszínvonala nagyban-
egészben azonos volt, ma az egyes munkáskategóriák jövedelme, tehát élet-
színvonala között a legnagyobb eltérés tapasztalható. Átlagos típusra ké-
szült indexszám esetén igen jelentékeny rétegek helyzetének nem felelnek 
meg. A testi munkásokon kívül, söt talán sokkal jelentékenyebb mértékben 
-a szellemi munkások életszínvonalában is igen nagy eltolódás következett 
be. Éppen a középosztály életszínvonalának sülyedése eredményezte, hogy 
a középosztály helyzetének javítása érdekében gyakran fordulnak az index-
számokhoz, mint mérőeszközhez. Viszont az eddigi indexszámok az ipari 
munkások, háztartási költségvetésének feldolgozásával készülnek, a költség-
vetesek különbözősége pedig a szellemi munkások részére külön indexszám 
készítését tenné szükségessé. 

Mindezeken a fogyatékosságokon azonban nem nehéz segíteni. Ha 
'arányositási tényezőkkel dolgozunk és helyesen, kellő körültekintéssel válo-
gatjuk ki a reprezentatív cikkeket, elég könnyű volna az arányositási ténye-
zőket eltolni a család nagysága és az egyes társadalmi osztályok szerint, 
egyszerűen más-más arányositási kulcsot véve figyelembe. De ha a leg-
nagyobb körültekintés dacára is némi hiányosságon segíteni nem lehetne, 
ha az egyes háztartási költségvetések individualitása megnehezíti átlagok 
figyelembevételét, nagy hiba volna, ha az indexszámrendszert teljesen hasz-
nálhatatlannak kiáltanók ki, mint ahogy az ma uton-utfélen történik. A rend-
szer előbb ismertetett fogyatékosságai az eredményt sokkal jelentékteleneb-
btil befolyásolják, mint ahogyan általában vélik, mert hiszen a cikkek jelen-
tékeny hányada arányos méretű árváltozást mutat és az egyes cikkek is csak 
bizonyos hányadban érvényesülvén az átlag kiszámításánál, az esetleges elté-
írések is megfelelően letompulnak. Nyugodtan állíthatjuk, hogy háztartási költ-
ségvetések alapján, még pedig akár elméleti, akár konkrét költségvetés alap-
ján készült mérlegelt indexrendszereknél, ha a cikkek kiválasztásánál és az 
árak felvételénél lelkiismeretesen járunk el, lia a számításnál az összes szük-
ségleti csoportra, tehát az élelmezésen kívül a ruházatra, lakásra, fűtésre, 
világításra és egyéb szokásos kiadásokra is kiterjeszkedünk, az eredményben 
csak néhány százalékos eltérés fog mutatkozni. Ez pedig már a célnak 
teljesen megfelel, mert hiszen az indexszámmal nem is akarunk egyebet 
elérni, mint megközelítően megállapítani azt, hogy a megélhetési kiadások 
időszakonként mily mértékű változást szenvednek. Most, hogy már néhány 
indexszám ismeretes a közönség előtt, egészen természetesnek veszi, hogy 
nagyjában tájékozva van a drágaság nagyságáról. Régebben azonban a 
legteljesebb tájékozatlanság uralkodott az egész vonalon. Emlékeztetek 
azokra az időkre, amikor még indexszámok rendszeres közlése hiányában 
az általános árszínvonal becslésére semmi megnyugtató alap nem állott 
rendelkezésre. A paraszt csizmaelméletéről nem is beszélek. Eléggé köz-
ismert, De általános volt egyes kiragadott cikk árszínvonalából az élet-
színvonalra való következtetés. Ma is helytelen képet nyernénk, ha például 
a kenyér, a tojás, vagy a vászon árának magasságából következtetnénk 
a megélhetés drágaságára, mint ahogyan helytelen volna, ha egyszerűen 
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csak a lakbér magasságával mérnők a drágaságot. Ha pénzünk belső és 
külső vásárlóereje között nem volna oly nagy a diszparitás, tájékoztató 
mértékül felhasználható lenne pénzünk külföldi árfolyama, ma azonban ez 
lehetetlen eredményre vezetne. Az indexszámok ellenségeinek is el kell 
ismerniök, hogy az indexszámok népszerűsítése, a mérési eredmények idő-
közönként való közlése nagy mértékben hozzájárult a teljes homály leg-
alább részben való eloszlatásához Egyébként sem valószínű, hogy minden 
kulturországban számos komoly szakember csupán szórakozásként foglal-
kozna indexszámok készítésével. 

Ha figyelembe vesszük az állandóan emelkedő irányzatú drágaság 
nyomában ugyancsak állandósult bérmozgalmakat, az azok folytán kelet-
kező termelési zavarokat, sztrájkokat, a bértárgyalások idegölő hosszadal-
masságát, gyakran eredménytelenségét, egészen természetesnek kell talál-
nunk, hogy számos, különösen kézművesipari szakmában a munkaadók 
a termelés zavartalanságának biztosítása érdekében szívesen kötöttek 
a munkásokkal oly bérmegállapodásokat, amelyek értelmében a bpr idő-
közönként automatikusan az indexszámokhoz igazodik. Azok a munkaadó 
testületek, amelyek eddig a mozgó bérskála alkalmazására tértek át, álta-
lában arról számolnak be, hogy az uj rendszer bevezetése óta a nyugtalan 
kodás megszűnt, a termelés zavartalanul folyik, legfeljebb az egyes rend-
szerek iránti kölcsönös bizalmatlanság ad nézeteltérésre okot. Ezen pedig 
könnyii segíteni. Ha hivatalos fórum készit indexszámokat és gondoskodik 
azok kellő időben való közléséről, e tekintetben is kellő megnyugvás volna 
elérhető. 

Azok a munka adótestületek, amelyek nem látnak mást az index-
számokban, mint mérőeszközt és azt, kellő óvatossággal és helyesen hasz-
nálják fel, a termelés egyéb tényezőiről sem feledkezve meg, az index-
számokban igen használható műszerre lelnek. Az a törekvés azonban, amely 
a szakszervezetek részéről nyilvánul meg és amely az indexszámokhoz 
kötött mozgó bérskálák kötelező életbeléptetését célozza, már sokkal 
súlyosabb megítélés alá esik. A szakszervezetek tanácsa kezdeményezésére 
értesüléseink szerint a szociáldemokrata párt a nemzetgyűlés elé indítványt 
akar terjeszteni, amely az összes szellemi és testi munkások fizetésének 
mozgó bérskála szerint való kötelező szabályozását célozza. A munkások sajtó-
jában és más lapokban is Elhangzott nyilatkozatok a gondolat megvalósítá-
sának ellenzőivel szemben tiltakoznak az ellen, hogy a mozgó bérskála 
a drágaság lavináját indítaná meg és általában az ipar nagy konjunktúrá-
jára hivatkozva ugy vélik, hogy a munkaadók áthárítás nélkül megadhatják 
a mozgó bérskála szerint mutatkozó esetleg emelkedő munkabért, mert 
a vállalatok konjunkturális nyeresége és nagy tartalékolása az áthárítás 
kény szere nélkül a béremelést lehetővé tenné. Nézzünk hát egyszer ennek 
a nagy konjunktúrának a szemébe. Tegyük fel, hogy az év elején alakul 
egy iparvállalat 1,000.000 papírkorona alaptőkével, egy papírkorona értéke 
egy aranyfillér. Az'alaptőke tehát 10.000 aranykorona. A vállalat az év 
folyamán 100 százalék nyereséget ér el. Horribilis eredmény, kétségtelenül 
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a munkabér rovására. A vállalat újból mérleget készit, összes vagyona 
2.000.000 papírkorona. Egy papírkorona értéke 0.2 aranyfillér. A vállalat 
összes vagyona tehát nyereséggel együtt 4000 aranykorona. Elveszítette 
tehát a nagy konjunktúra következtében alaptőkéjének 60 százalékát. És' ea 
nem erőltetett példa. A meggyilkolt Walter Rathenau vezetése alatt az 
A. E. G. állandó nagy konjunktúra mellett aranyban készített mérlege 
szerint elveszítette alaptőkéje 74 százalékát. Ha a hazai vállalatok szintén 
készítenének aranymérleget, valószínűleg hasonló eredményre jutnának. 

!A munkabéreknek a konjunkturális nyereség rovására való emelése tehát 
nem mindenkor volna keresztülvihető. Már pedig kétségtelen, hogy a munka-
bér emelésének áthárítása az áruk drágulását idézné elő. 

A drágulás bekövetkezhetik valutánk romlása következtében. Ha ea 
teszi szükségessé a munkabér emelését, könnyen azt állíthatnék, hogy az 
áthárításnak semmi akadálya sincs. Oly iparcikkeknél azonban, amelyek 
belföldön találnak fogyasztásra, az áthárításnak határt szab a fogyasztó-
közönség csökkent vásárlóképessége. Az exportra dolgozó iparvállalatok 
sem mehetnek már messzire az áthárítással, mivel a külföldi piacokon sok 
helyen már most is erős versenyre találnak és egyre csökken az az előny, 
amit exportra dolgozó iparunknak pénzünk magasabb vásárlóereje biz-
tosított. 

De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a drágaságot nem csupán 
a valuta leromlása idézi elő, hanem belső körülmények is. így utalok arra 
a nagyarányú drágaságra, ami a gabonaforgalom felszabadításának nyomá-
ban keletkezett. Ha a házbéreket is felszabadit jak, megint hasonló drágulási 
áramlat jön, sok iparág versenyképességét szünteti meg és sok külföldre 
dolgozó iparág előállítási költségei fogják túlhaladni a világparitást. 

Az sem valószínű, hogy a mai bérviszonyok lerögzithetők volnának 
és az ipari pangás következtében nyomottbérü munkások beletörődnének 
abba, hogy mai életszínvonaluk rögzittessék le. Ha pedig a mozgóbérskála 
életbeléptetése előtt a lenyomott bérek kiegyenlítődnek, ez feltétlenül ujabb 
jelentékeny drágulást fog eredményezni, tehát megdrágulván a megélhetés, 
emelkednek a munkabérek, valutánk romlása nélkül, és a szociális tenden-
ciájú intézkedés sok iparvállalat versenyképességét megszüntetve, hatásai-
ban antiszociálissá vállik, munkanélküliséget idézve elő. 

Figyelemmel pedig arra, hogy a középosztály életszínvonala igen 
jelentékenyen hanyatlott, elképzelhetetlen, hogy ennek rendezése is be ne 
következzék. Ha pedig az állam megfelelő jövedelmek hiányában tiszt-
viselői fizetése céljából a bankópréshez nyúl, megindul az infláció, amely 
rövid idő alatt -Ausztria sorsára juttat bennünket. 

Egyik legsúlyosabb következménye a mozgó bérskála alkalmazásának 
az, hogy amennyiben a drágaság pillanatnyi hatású események következ-
ménye, ha például politikai okokból valutánk csupán egy-két napra leromlik 
és ez az időpont összeesik az indexszám kiszámításának idejével, a pilla-
natnyi drágulás az indexszámban érvényesül, viszont ehhez igazodván 
a munkabérek, a drágulást annak előidéző oka megszűntének dacára is 
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petrifikálja. Ha például ily pillanatnyi valutaleromlás következtében a szöver 
ára drágul,-a szabómunkás az emelkedett indexszám folytán már magasabb 
bért kap és hiába lesz olcsóbb ismét a szövet, az emelkedett munkabér 
folytán a ruha drágulása mégis bekövetkezett, ami viszont ismét emeli az 
indexszámot és megindul a végnélküli körforgás, amikor a szabómunkás 
bérének emelése éppen az ő előbbi béremelése következtében válik szüksé-
gessé és állandóvá. A munkabér emeli az indexszámot, az indexszám 
a munkabért, anélkül, hogy valaha egymást utolérhetnék. 

De tételezzük fel, bár az előmondottakból következtetve teljesen 
valószinütlen, hogy olcsóbbodás következik be, maga az olcsóság nem más 
mint gazdasági depresszió. Gazdasági depresszió idején az érintett ipar-
ágak versenyképességüket csupán az előállítási költségek csökkentésével 
tarthatják meg. Külföldi tapasztalatok bizonyitják, hogy olcsóbbodás esetén 
indexszám ide, vagy oda, a munkás szívósan ragaszkodik bérének színvona-
lához, tehát semmi biztosíték sincs arra nézve, hogy mozgó bérskála alkal-
mazása esetén olcsóbbodásnál a bérek automatikusan és azonnal leszállít-
hatok lennének. Egyébként is tudjuk, hogy. mig a valuta rendkivül könnyen 
változik, pénzünk belső vásárlóereje a különféle vonatkozások szálaival, az 
áthárítás hosszadalmasságával és tompult s ágával terhelten csak lassan és 
nem teljes mértékben követi a valuta változását. Minthogy pedig számos 
iparágunknak ma éppen pénzünk belső és külső vásárlóereje közötti disz-
paritása ad tevékenységre alkalmat, ha a termelési költségek a valuta javulá-
sával egyenlő arányban nem olcsóbbodnak, megszűnik a termelés rentabili-
tása, s az a tőkének a termeléstől való visszahúzódását, a nemzeti termelés 
csökkenését, a munkanélküliség növekedését eredményezi. 

Ha figyelmen kivül is hagyjuk azokat a tapasztalatokat, amelyek azt 
bizonyitják, hogy olcsóbbodás esetén a munkabérek egyenlő arányban nem 
szállíthatók lé és elhisszük azt, hogy a bérek leszállítása az indexszámok 
szerint automatikusan bekövetkezhetik, éppen az elmondottak igazolják, 
hogy a béreknek az indexszámok csökkenése arányában való leszállítása 
a termelési költségek kisebb mértékben való csökkenését eredményezi, 
mint ahogyan éppen az érintett cikk olcsóbbodásának gyorsasága meg-
követeli. Feltehető ugyanis, hogy például valutánk javulása következtében 
az export szempontjából érdekelt iparágak termékeinek előállítása a valuta 
javulásának arányában kell, hogy olcsóbbodjék, mert különben verseny-
képességét nem tudja megőrizni. Minthogy pedig az indexszám lassabban 
csökken, mintahogyan a valuta javul, az indexszámhoz való szolgai ragasz-
kodás esetén is a bérek egyre jelentékenyebb tényezőkként szerepelnek áz 
előállítási költségekben. Arra is kell gondolnunk, hogy az olcsóbbodás 
a nemzeti termelés fokozódása következtében áll elő. Ha a nemzeti termelés-
fokozódik, a nemzeti termelésben részesedők méltán tarthatnak maguknak 
nagyobb részre igényt. Az indexszám szolgai alkalmazása a bérek meg-
állapításánál eleve kizárná még a nyomott életszínvonalú munkásrétegek 
életszínvonalának emelkedését is. Ha pedig a nemzeti jövedelem emelkedése 
a nemzeti jólét növekedését jelenti, antiszociálisnak kell tartanunk minden 



Indexszámok és munkabérek. 515 

-olyan intézkedést, amely egy társadalmi osztályt teljesen kizár -a nemzeti 
jövedelemszaporulatban való részesedéstől, vagyis teljesen elzárja előtte 
a nemzeti jólét fokozódásában való résztvevést, életszínvonalának emel- . 
kedését. Miként egészséges gazdasági életben elképzelhetetlen ez az állapot, 
•épp ugy nem valósítható meg nyomott gazdasági viszonyok között sem aa 
a törekvés, hogy teljesen függetlenül a nemzeti termelés nagyságától, 
a munkások részére nem a nemzeti jövedelem egy megfelelő hányada jusson, 
hanem mindig változatlanul azonos jószágmennyiség. A létért való küzde^ 
lem harcában a gazdasági élet állandóan változó hullámaiban lehetetlen 
törvény erejével ilyen exterritoriálitást biztosítani az összes szellemi és 
testi munkásoknak. 

Nem kell bővebben magyaráznunk azt. hogy a nemzeti termelésre 
nézve milyen súlyos kihatással volna az, ha a termelés fokozására irányuló 
törekvés alaprugóját, az életszínvonal emelésére való törekvést a termelés 
egyik jelentékeny faktoránál, a munkaerőnél teljesen kikapcsolnék. Ez 
csaknem egyértelmű volna a mai beteg gazdasági állapot, a mai állandóan 
fenn nem maradható erőviszonyok petrifikálásával. 

Az előbb elmondottak után szinte szükségtelen a mozgó bérskála 
életbeléptetésének lelki kihatásairól is beszélnünk. A jobb életszínvonal biz-
tosításának a kilátástalansága, n az életszínvonal azonosságának a biztosí-
tása még termelési katasztrófa esetére is teljesen kiöli a munkásból a helyzet 
javulására való törekvést, az olcsóbbodás vágyát, kiöli az egyéni ambíciót 
és közömbössé teszi minden iránt. Ilyen körülmények között a többter-
melés utópiává lesz. 

Összegezve az elmondottakat, a munkabéreknek indexszámok alapján 
való rendezése ipari termelésünkre nézve végzetes, antiszociális és oktalan 
volna. Az indexszámok csupán mérőeszközként használhatók a bérek meg-
állapításánál és az indexszámok eredményein kívül a termelés egyéb tényezői 
is latba veendők a bérek megállapításakor. Az a körülmény, hogy a béreknek 
törvény erejével az indexszámok szerint való igazodása mindenképpen 
káros következményekkel járna, semmi esetre sem jelenti azonban azt, 
hogy a rendszer az indexszámok megbízhatatlansága miatt volna elvetendő. 
Az indexszám megfelelően alkalmazva és megfelelő gonddal elkészítve 
hasznos műszer, amelynek elvetése oktalanság volna. A kérdés súlypontja 
azon a szándékon van, amely erőszakos állami beavatkozásnak kíván 
teret adni a termelés rendjébe. Igaz ugyan, hogy külföldön történtek kísér-
letek a munkabérek kötelező hatósági megállapítása irányában, de a leg-
több esetben a hatósági beavatkozásnak csupán konkrét jogviták esetén 
volt helye, vagy pedig «csupán bérminimumok megállapítására szorítkozott. 
A munkaközösség, az egyeztető hivatalok létesítésének gondolata hasonló 
irány felé törekszik, erre a kérdésre azonban ez alkalommal nem kívánok 
kiterjeszkedni. Kétségtelen azonban az, bogy a törvény erejével kikény-
szeritett mozgóbérskála óhaja sem merülhetne fel, ha a világgazdasági for-
galomba teljes mértékben bekapcsolódnánk. 

Meggondolatlan lépésnek kell tartanunk azonban az indexrendszerek 

a 
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kritika nélkül való feltétlen alkalmazását, mintahogy meggondolatlanságból 
eredhet az indexszámok alakulásának teljesen figyelmen kivíil való hagyása 
is. Nem orvos az, aki a hőmérőben orvosságot lát, de rossz orvos az, aki 
összetöri a hőmérőt, ne hogy lázat mutasson. 

Kende Tódor: Egyetemi hallgató koromban az én igen tisztelt köz-
gazdasági professzorom a munkát ugy határozta meg, hogy a munka 
hasznos szolgálatok érdekében kifejtett emberi tevékenység. És hogy ezt 
tovább illusztrálja, azt mondotta, hogy a szomszédban van egy gyár, amely 
bálványokat készit, de mert ezek semmiféle hasznos szolgálatot nem teljesí-
tenek, az az emberi tevékenység, amellyel á bálványokat elkészítették, volta-
képpen nem is' munka. Professzorom maga is belátta megállapításának 
nem egészen helyes voltát és hozzátette, hogy a bálványcsinálás talán némi-
képpen mégis hasznot munkának tekinthető, mert hiszen egyes primitívebb 
népek ezeket a bálványokat imádják, végeredményben tehát örömet okoz-
nak. Amikor Dálnoki Kovács barátom elkészítette a maga bálványát: az 
indexszámitási rendszert, már akkor sejtettem, hogy ennek a bálványnak is 
akadni fognak imádói. Sajnos, feltevésemben nem csalódtam. Az imádók 
között elsőnek jelentkezett a szakszervezeti tanács. Hogy miképpen és miért, 
azt külön nekem nem kell magyaráznom, mert hogy annak külön oka is 
van, azt tudjuk és érezzük mindannyian. 

Az indexszám, akár Dálnoki Kovács barátom, akár pedig a „Pester 
Lloyd" készíti azokat, nagyobb figyelmet érdemelne, ha nem önmagában 
vizsgálnók azt, hanem összekapcsolnánk egy másik indexszámmal, amely 
az ipar megélhetési lehetőségét fejezi ki. Ha volna egy ilyen második index-
szám, a két indexszám egybevetéséből talán lehetne valamilyen következte-
tésekre jutni. De a drágasági indexszám önmagában, mint indokolás munka-
béremelésre mitsem ér. Egyetlen munkaadó sem fog több munkabért fizet-
hetni azon a cimen, hogy a drágaság növekedett, ha ezt a munkabéremelést 
az ipari viszonyok el nem bírják. És ha törvénybe is iktatnák a munkabér-
emelés kényszerét, ha az indexszám növekedésével egyidejűleg a béreket 
kellene emelni, a gyakorlati életben ennek a kényszernek érvényt szerezni 
nem lehetne, mert az iparos kénytelen lenne foglalkozását beszüntetni, 
mielőtt a törvény kényszerének engedve tönkremenne. 

Az ipar megélhetésének is van indexszáma, amely következménye 
annak a közgazdasági állapotnak, amelyben országunk van. Hogy a mi 
országunk gazdasági helyzete igen rossz, azt senki nem tagadhatja. Ilyen 
rossz gazdasági indexszám leronthatja vagy ellensúlyozhatja mindazon 
következtetéseket, amelyeket az érdekeltek a drágasági index-számhoz fűz-
nek. Az index-számokról, mint a drágaság fokmérőjéről és a munkabérek 
meghatározásának alapjáról a legmegfelelőbb kritikát azok az entente-álla-
mok mondották ki, amelyek a népszövetségi segélynyújtás feltétele gyanánt 
kikötötték, hogy Ausztria a pénzügyi ellenőrzés eltűrése mellett elsősorban 
az index-számok alkalmazásáról mond le. Ausztria igy szerencsésen meg-
szabadulna egy olyan őrülettől, amelynek alkalmazására nálunk könnyű 
szívvel csak azok törekedhetnek, akik őszintén nem az ország javát akarják. 



Indexszámok és munkabérek. 517 

Az index-számok rendszere matematikai biztonsággal a végpusztuláshoz ve-
zet; amely állam ezt elfogadja, annak állami önállósága már el van temetve, 
az ellenségei kénye-kedvének ki van szolgáltatva. A rendszer alapvető mate-
matikai hibája, hogy az alkalmazott az index-számokon alapuló bérjavitás 
utján sohasem jut fel arra a nivóra, amelyre a béremeléssel akarják helyezni, 
mert a munkabérek az index-számok kiszámításánál alapul vett cikkek árát 
a megtörtént munkabéremelésnek megfelelő arányban újból drágítják; egy 
olyan circuius vitiosus kezdődik, amelynél a béremelés és a drágulás ver-
senyt futva egymással, a béremelés soha nem érheti el a drágulást. Ez a rend-
szer emellett kiöli az egyénből a takarékosságra való törekvést, mert még a 
logikusabban gondolkodó ember is könnyen abba a hibába esik, hogy nem 
kell törődnie a drágulással, nem kell az árak leszoritására törekednie, mert 
növekedvén a drágaság, úgyis nagyobb keresethez jut. Pedig csak nagyobb 
papirbankó-csomaghoz, amely még kévésbbé fedezheti szükségleteit, mint 
korábban. Amely rendszer ily alapvető tévedésre van felépitve, azt nyugodt 
lélekkel az ipar, amely számolni-tud és amelynek számolnia egyéni boldo-
gulása, a köz szempontjából és így a náluk alkalmazottak boldogulása szem-
pontjából is kötelessége, semmi körülmények között el nem fogadhatja. 

Hisszük, hogy ezt a véleményt és ezeket az aggályokat a közvélemény 
is osztja, mert alapjában a fogyasztók millióinak sem lehet közömbös az, 
hogy tisztán hatalmi érdeket szolgáló cél érdekében a megélhetés napról-
napra drágul, anélkül, hegy még csak egy reménysugár is volna a szervezetten 
végzett, úgyszólván automatikusan növekvő drágulásból való kilábaláshoz. 
Kovács barátom utalt arra, hogy vannak olyan munkaágak, amelyeknél az 
index-számok alkalmazhatók lennének, de ott sem kívánatos, mert az általános 
gazdasági helyzetnek nem használnának. Azok az iparok, amelyeknek azzal 
kell számolniok, hogy a külföldi versennyel kell dolgozniok, az index-számot 
be nem vezethetik. Elbírja bizonyos határig az index-számot például a nyom-
dász-ipar, amelynek külföldi versenytől nincs mit tartania. A nyomdász-ipar 
bizonyos határig mindent át tudott hárítani a fogyasztó közönségre, nem kel-
lett tartania attól, hogy Bécsből, Csehországból vagy Angliából fognak nyom-
tatványokat rendelni. De ugyanezt nem teheti meg a magyar ipar általános-
ságban, amely iparnak számolnia kell a külföldi versennyel is. 

Én egyébként ugy érzem, hogy azok a kényelmetlen és rossz tapasz-
talatok, amelyeket az index-számrendszerrel máshol szereztek, már annyira 
kitanították a munkásságot is, hogy ők maguk sem óhajtják a kötelező index-
szám rendszert. Én nem hinném, hogy nyugodtan, józanul gondolkodó mun-
kás azt kívánja, hogy index-számot kapjon, de munkája ne legyen, mert 
indexből nem él meg, ellenben abból a munkából, amelyért aránylag keveset 
kap ugyan, mégis valamiképpen megélhet. Ha én ugyanolyan fizetést kapnék 
most, mint volt a békében, kb. nyolcmillió korona havi fizetésem volna. Már 
pedig ennek igen-igen csekély százaléka az, amit kapok. Valamiképpen min-
den embernek le kell nyomni az élet standardját. 

Teljesen tudatában vagyok annak, hogy a mi munkánk nincs meg-
fizetve. De igenis tudjuk azt is nagyon jól, hogy senkinek sincs joga ahhoz. 
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hogy lényegesen jobb életmódot követeljen magának, mint más társadalmi 
osztályok. Egyetlen társadalmi osztálynak sincs joga ahhoz, hogy mások 
rovására éljen. És nem lehet letagadni azt, hogy dacára annak, hogy igen 
nyomorult állapotban vagyunk, mégis igazi munkanélküliség nálunk nem 
következett be. Adja Isten, hogy igy is maradjon, de hogy igy maradhasson, 
mi a mi taktikánkon változtatni nem fogunk. 

Vágó József: Köszönetem és elismerésem fejezem ki Dalnoki Kovács 
Jenőnek az index-számok kérdésének minden oldalról való megvilágításáért 
Itt, a Közgazdasági Társaságban az a feladatunk, hogy a szőnyegre k e r ü l ő 
kérdéseket főleg a közgazdaságtan elméleteinek szempontjából tegyük alapos 
vizsgálat tárgyává s ezen az alapon-igyekezzünk a gyakorlati kérdések meg-
oldását is elősegíteni. Már most az index-számrendszer tekintetében elméleti-
leg ugy áll a helyzet, hogy az index-bérrendszer még a munkás szempontjá-
ból sem jelent előnyt, mert nem érheti el azt a célt, amire törekszik, tudni-
illik, hogy a munkás megkíméltessék azoktól a nélkülözésektől, amelyektől 
a passziv közgazdaságban minden társadalmi réteg szenved. Nem tudja 
elérni, mert végeredményében a termelés nem fizethet több bért, mint aineny-
nvit termel. És amig nem termel annyit, mint amennyit fogyaszt, addig min-
dig lesznek gazdasági életünkben beteges tünetek. Az a tény, hogy gazda-
ságilag passzívak vagyunk, hogy nem termelünk annyit, mint amennyit 
fogyasztunk, önmagában is drágaságot idéz elő. Ahol drágaság lép fel, ott 
az mementót jelent, hogy több a fogyasztás és kevesebb a termelés, mint 
amennyit a gazdasági élét feltétlenül megkövetel. Ezzel a ténnyel szemben 
hiába iparkodik bárki életstandardját emelni, nem lehet, mert amilyen .mér-
tékben növekszik valamely társadalmi osztálynak a pénzbeli jövedelme, 
ugyanolyan arányban, sőt fokozott arányban nő a drágság, nő a fogyasztási 
Cikkeknek ára. Tehát továbbra is csak ugyanazoknak a fizetőképes rétegek-
nek áll rendelkezésükre a gazdasági vjavaknak előállított mennyisége és 
minél jobban emelkedik látszólag a vásárlók pénzbeli ereje, annál kevésbbé 
tudnak a valóságban vásárolni. A munkabér önmagában véve is termelési 
tényező, a termelési költségek egy jelentékeny faktora. Amint emelkedik a 
munkabér, ugyanolyan módon emelkedik a termelt cikkek ára is, tehát ter-
mészetszerűleg nő a drágaság. Elméletileg képtelen követelés, liogy a munka-
bér saját kívánalmai szerint emelkedjék és ugyanakkor a drágaság ne emel-
kedjék. A felemelt munkabér természetszerűleg felemeli a termelés költségeit, 
tehát növeli a drágaságot. Ez az úgynevezett jövedeleminfláció, amely a ter-
melés által adva nincs, csak azt eredményezi, hogy maga után vonja a pénz 
vásárolóképességének állandó leromlását. Igy romlik a váltóárfolyam is, ami 
megint az import-áruknál okoz ujabb drágaságot, ennek következtében azok, 
akik az index-bérrendszerrel arra törekedtek, hogy a nélkülözésektől meg-
szabaduljanak, lényegében azt érték el, hogy még nagyobb nélkülözésnek 
lesznek kitéve. Az index-bér sehol a világon a munkás gazdasági helyzetét 
nem javította, mert a munkás gazdasági helyzetét csak a termelés javulása 
idézheti elő, nem pedig áz index-rendszer. Nem áll az, hogy egyedül a 
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munkásosztály az a társadalmi osztály, amely kiveszi a gazdasági élet pasz-
szivitásából a maga sulvos részét. Igen helyesen utalt arra Kende direktor 
barátom, hogy nincsen olyan társadalmi osztály ebben az országban, amely 
ne volna nélkülözésekre szoritva. Minden osztálynak szolgálatot tenne az 
index-szám, ugyanolyan szolgálatot tenne például a tőzsdének,az ott jegyzett 
értékpapírokra nézve, mint értékmérő. Merem állítani, hogy dacára annak, 
hogy az utóbbi időben az ipari értékek ára emelkedett, az ipari papírok kur-
zusa most sem tünteti fel azt a standardot, amilyen mértékben például a 
munkások bére emelkedett, A legjobban felment papírok sem érték el a béke-
beli értékük huszonötszörösét, ellenben a munkabérek 80—90-s^eresre emel-
kedtek, sőt vannak olyan iparágak, amelyekben a munkabéremelkedések jó-
val felülmúlják a százszorost. Tehát, amint látjuk, az értékpapír tulajdonosai 
sem érték el a békebeli standardot, sőt a valóságban még a munkabéreknél 
is rosszabb helyzetben van az értékpapírok értéke. Mindebből az következik, 
hogy a közgazdaság helyzetével teljesen ellentétes a szakszervezeti tanácsnak 
az a törekvése, amellyel most a nemzetgyűlés elé akar menni. Egyébként a 
gyakorlati tények, a példák, amelyeket maga a munkásság is Ausztriában és 
Németországban is lát, valószínűleg el fogják venni kedvüket az index-rend-
szertől és másra fogják magukat határozni, mert lehetetlen az olyan'törekvést 
forszírozni, amely sem elméletileg meg nem áll, sem gyakorlatilag, amint a 
szomszédban láttuk, be nem vált, 

Markovits Kálmán: Az itt elhangzott felszólalásokra kívánok röviden 
reflektálni. A nyomdaipar volt tényleg az első, amely utat tört azon a téren, 
hogy az index-számrendszerre helyezkedett. Nevezetesen ugyanaz az eset 
állott elő nálunk is, ami most van a vasiparban, hogy'dacára annak, hogy' 
az index-számrendszer csak 175 százalékos emelést mutatott és a béremelés 
205 százalék volt. a munkálok állandóan nyugtalankodtak. A nyomdászipar-
ban 1921 januártól októberig állandó nyugtalanság jelenségei mutatkoztak, 
az index-számok sokkal "kisebb drágulást mutattak, mint amilyen bérjavitást 
a munkások követeltek és bárha mi megfizettük a követelt béreket, a foly-
tonos nyugtalanságot nem tudtuk elkerülni. Megtörtént például az, hogy ami-
kor az egyik szombati napon kifizettük a munkásságnak a követelt bért, ked-
den már ismét ujabb követelésekkel állottak elő. Ez okozta azután, hogy a 
nyomdaipar rátért az index-számra, amely a mai napig igen jól működött és 
mi nyugodtan állíthatjuk, hogy mi, nem követtünk el lelkiismeretlenséget, 
amikor mi mostanáig erre az alapra helyezkedtünk. Ha a drágulás tényleg 
az volt, amit az index-szám kimutatott, akkor nehéz lett volna megérttetni 
a munkássággal; hogy nem jogos az ő kívánsága, hogy a drágulás arányában 
emelkedjék az ő bére is.Nehéz volt ezt megértetni más iparágakban is. Most 

•azonban a nyomdaipar eljutott teljesítőképességének végső határáig és nincs 
abban a helyzetben, hogy 100 százalékig be tudja váltani az index-számoknak 

• a drágulás terén mutatkozó megállapításait. Nekünk az az érzésünk, hogy a 
munkásság, amikor neki a megállapodást fel fogjuk mondani, tisztában lesz 

azzal, hogy az ipar fennállása érdekében fog történni, hogy amikor az index-

• 
/ 
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szám negyven százalékos drágulást mutat, akkor csak harminc százalékom 
béremelést kap. Ha azonban a közel jövő mást mutatna, akkor mi is kényte-
lenek leszünk a küzdelmet végigfolytatni. 

Kertész Miklós: Ellentétben azokkal az érvekkel, amelyek itt felmerül 
tek, azokat a szempontokat kisérlem meg felsorolni, amelyek mint kény-
szeritő súlyos okok forogtak fenn akkor, amikor a Szakszervezeti Tanács a 
maga álláspontját elfoglalta. Nagyon helyesen jegyezte meg valaki, hog\ 
Magyarországon tulajdonképpen nem drágaság van, hanem infláció, a hiba 
az, hogy a magyar korona állndóan és folytonosan romlik. Romlik elsősorban 
a külföldi relációban, amely ellen sajnos, nem tudunk védekezni. Én akcep-
tálom azt is, hogy minden osztálynak meg kell a mai súlyos időkben hozni a 
maga áldozatát, nézetem szerint azonban a munkásság hozta eddig i? a leg-
nagyobb áldozatokat. Viszont van egy osztály, az agrárius társadalom, ahol 
nem látok sehol áldozathozatalt. Agráriusaink elérték a 10.000 koronás búza-
árat, ami pontosan megfelel a békebeli 20 aranykoronás búzaárnak. A gazda-
társadalom nem hoz áldozatot, ellenkezőleg, a koronának belföldi romlását 
segiti elő azzal, hogy ötszázszoros árat követel és kap, a maga termékeiért. 
Ez a tény döntő módon befolyásolja a Magyarországon dolgozó munkás-
rétegek élethelyzetét. Amikor a gabona szabad forgalmának számunkra oly 
katasztrofálissá vált törekvéseivel első izben találkoztunk, nem volt a külön-
böző munkáltató érdekeltségek között egy sem, amely ne tartotta volna jogo-
sultnak azt a törekvésüket, hogy olcsó lisztet, olcsóbb kenyeret kell a 
munkásoknak biztosítani. A munkáltatótestületek támogatták a mi erre vonal-
kozó előterjesztéseinket, érezvén azt. hogy a drágaság ugrópontja itt van és 
ha bekövetkezik a búzának a szabadforgalma, akkor a gazdasági életben 
olyan eltolódás fog beállani, amelynek következményeit kiszámitani nem 
lehet. A buza ára elérte az aranyparitást és gyors léptekkel szökik fel a világ-
piaci árszínvonalra. A búzaár ezen emelkedése volt minden drágulásnak a 
bázisa. 

Mindenféle gyártmány, termék vágy árucikk ára nálunk ma ahhoz 
igazodik, hogy miképpen értékelik a koronánkat Zürichben. Két hónapig 
figyeltem egy pár kamasnit egy kirakatban: ára 650 koronára volt kiirva, 
később cédulát cserélt, 850 lett, amikor pedig koronánk Zürichben 17-r« 
zuhant, az árjelző cimke délelőttről délutánra 1000 koronára változott, pedig 
aligha lehet feltételezni, hogy ez alatt a néhány óra alatt kellett a kereske-
dőnek a pótlás beszerzéséről gondoskodnia. Csak felemiitettem a kamasnit, 
mondhattam volna egyebet is, tény az, hogy mindennek az ára emelkedik. 
a munkabérek azonban lemaradnak. Már ez is bizonyítja, hogy ebben a 
folyamatban a munkabér mint tényező nem játszik szerepet, az csupán 
okozata és következménye, de nem előidézője a drágaságnak. 

A gazdasági helyzet általános javítása lenne tulajdonképen az igazi 
cél. Merész kézzel nyúlni bele a bajokba, és kiküszöbölni azokat az alapokat, 
ïtmelyek a drágaságot okozzák. E tekintetben a Szakszervezeti Tanácsot 
szemrehányás nem illetheti, mert hiszen a Szakszervezeti Tanács tett olyan 
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előterjesztéseket, amelyek segíthettek volna, csakhogy ez áldozatokkal járt 
volna a birtokos osztályok részéről, melyek viszont áldozatokat hozni nem 
akarnak. A Szakszervezeti Tanács erős rendszabályokat javasolt. Javasolta 
nevezetesen a kényszergazdálkodásnak egy bizonyos mértékig való fenntar-
tását s én meg vagyok győződve, hogy ez nagyon hasznos lett volna. Mél-
tóztassék például elképzelni, hogy mi lett volna akkor, hogyha a köztiszt-
viselők kedvező áru gabonaellátását nem tartották volna fenn, lia őket is a 
szabadforgalom lisztbeszerzéseire utalták volna? Hol volna akkor ma már 
a búzának az ára? Ha azt akarjuk, hogy bizonyos mértékig a gazdasági élet 
fenntartható és biztositható legyen, akkor minden társadalmi osztálynak 
szüksége van önmegtartóztatásra. A Szakszervezeti Tanács javaslatait azon-
ban egytől-egyig elutasitották ugv a Nemzetgyűlésben, mint a drágasági 
bizottságokban. 

Ne higyjék Uraim, hogy a munkásnak valami nagyon kedves dolog 
a sztrájk. A munkás jól tudja azt, hogyha hat hétig sztrájkol, akkor már 
előre alaposan ráfizeti azt, amit munkabértöbblet cimén a hat heti sztrájk után 
kap. A sztrájk nem valami előnyös és nem valami kedvelt és imádott fegyver 
a magyar munkásság szempontjából. Mi nem is akarunk mást, mint véde-
kezni a leromlás ellen. Nem férhet ahhoz kétség, hogy az a munkás, aki 
három hónappal ezelőtt 10.000 korona havi fizetést kapott, ha ugyanazt az 
összeget kapja ma, reálbérben sokkal kevesebbet kap. Nem akarom most 
kutatni, hogy a sokféle indexszámítás közül melyik a helyes, de bizonyos az. 
hogy a diágaság három hónap alatt 75—80 százalékkal emelkedett, tehát az 
a munkás, aki 10.000 koronát kap, ma 75—80 százalékkal kevesebb fizetést 
kap, mint kapott három hónappal ezelőtt. Mi tehát azt kívánjuk, hogy ez 
a folytonos leromlás ne következzék be és a drágaság fokozódásával a 
munkás megtarthassa azt az életszinvonalat, amely mellett a megélhetés 
úgyis alig lehetséges. Ez még nem helyzetjavitás, ez egyszerűen védekezés 
a teljes lesülyedéssel szemben. A magyar munkásság az életstandard 
további sülyedésével szemben akar egy fix mértékű és léptékű védekezési 
módot és ezt várja és reméli elérni az indexrendszer alapján. Éppen ezért 
az indexrendszerrel szemben nem lehet olyan mereven szembehelyezkedni, 
nem lehet azért sem, mert mi azt valljuk, hogy a munkásság Magyar-
országnak egy igen értékes termelő tényezője, a legnagyobb kincs', melyet 
a háborúból megmentettünk. Ezeket a munkáséleteket meg kell óvni, a 
gazdasági életnek is érdeke, hogy segítse elhárítani a további standard-
hanyatlást. Ha ugy méltóztatnak hinni, hogy a maiak után még további 
reálbér sülyedésre van szükség, akkor nehezen fogjuk egymást megérteni. 
Ekkor kénytelenek leszünk a védekezés azon eszközeihez fordulni, amelyek 
a ^magyar közgazdasági élet mai helyzetében mellőzendők volnának. 
A magyar gazdasági helyzet olyan, hogy itt a békés és barátságos meg-
egyezés utján kellene a bérkérdéseket nyugvó pontra juttatni és ennek 
véleményünk szerint az egyetlen lehetséges módja az indexrendszer. Ez 
nem jelent sem többet, sem kevesebbet, mint megakadályozását a standard 
további sülyedésének, mert ezt a sülyedést tovább elviselni nem lehet. 

2 
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Naményi Ernő: A tőke elhelyezkedés szempontjából eddig nem esett 
szó az indexrendszerről. A tőke gazdaságos elhelyezkedésének a mai gaz-
dasági helyzetben két nagy akadályát látom. Az egyik az államnak az 
ügyek intézésébe való túlságos beavatkozása, a másikat abban a védő-
vám rendszerben találom, amelyet ma az európai államok általánosságban 
elfogadnak, és amelyek az egyes életképtelen iparokat éppúgy védik, mint 
azokat, amelyek életképesek. Természetes, hogy ilyen körülmények között 
a tőke elterelődik a gazdasági tekintetben legcélravezetőbb elhelyezke-
déstől és igy a termelés gazdaságos voltát akadályozza. Meg kell állapí-
tani, hogy a tőke ma nem talál gyümölcsöző elhelyezést. Warburg hamburgi 
bankár a közelmúlt napokban a német gyáriparosok k ongresszusán egy 
előadás keretében kimutatta, hogy aranyra átszámítva a múlt év decem-
berében 57 elsőrangú társaság rentabilitása, 28-nak egy százalék alatt volt, 
17-nek 2 százalék alatt,' 7-nek 2 és 3 százalék között és csak öt társaság 
volt,, melynek rentabilitása meghaladta a három százalékot. Ez is bizonyítja, 
hogy a vállalatok a bérek mértéktelen emelését nem bírják el. A legnagyobb 
veszedelem rejlik abban, ha a vállalatokat törvényes eszközzel kényszerítenek 
az index-rendszer elfogadására; mert igy a béreknek magasságára nincsenek 
befolyással. Másik kérdés, vájjon praktikus-e az ipar szempontjából az index-
számok alapján bérrendezéseket eszközölni, ha erre az állam által nem kény-
szeríttetnek. Erre a kérdésre olyan kategorikus tagadó választ adni nem 
lehet. Némi analógiát látok a kollektív bérszerződés és az index-számok 
között. Ezek is, azok is bizonyos nyugalmat váltottak ki a munkások és a 
munkaadók között. Ha ezt el lehet érni, ha ezzel az index-számokkal egy 
bizonyos átmeneti nyugalmat lehet kapni, akkor nem kell ridegen ezt a bér-
rendszert visszautasítani. Abban a pillanatban azonban, amint ezek a bérek a 
munkaadóra nézve elfegadhatatlanokká válnak, mint ahogy szükségszerűen 
felborult a múltban a kollektiv szerződés, természetszerűleg felborul az index-
rendszer is, miután az ipar csak erejéhez mérten fizetheti munkásait. Láttuk 
pl., hogy az index-bérre ndszert nem is tekintik ott sem véglegesnek, ahol már 
megvalósították, hiszen a nyomdaipar képviselői máris elérkeztek ahhoz a 
fokhoz, amikor az index-szám alapján fizetett munkabéreket az ipar létérdeke 
szempontjából tovább fentartani nem lehet. Ehhez a ponthoz végeredménye-
ben el kell jutnia minden iparnak, mert hiszen az ipari termelés költségeit 
állandóan fokozni nem lehet. Tehát átmenetileg, ha ezzel a munkások mai 
elkeseredését meg léhet szüntetni, helyes lehet az index-bérrendszer, azonban 
ez hosszú időre fenn nem tartható és helyességének elbírálásánál mérlegelendő, 
hogy a rendszer elhagyásával beálló megrázkódtatás nem károsabb-e az iparra, 
mint a folytonos bértárgyalások. 

Balla Sigfrid: Én csupán egy igen rövid példával kívánok szol-
gálni az index-rendszert illetőleg. Szakmánkban két munkaadóegyesület van,--
amelyeknek munkaköre körülbelül azonos munkásokat alkalmaz. Ez a két 
munkaadótestület a bérfizetés dolgában hat hónappal ezelőtt egyezséget léte-
sített a munkásokkal, aminek következménye az lett, hogy a munkabérek 
folyton feljebb és feljebb emelkedtek. Körülbelül hat héttel ezelőtt az egyik 
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elfogadta az index-számrendszert, a másik nem és az eredmény az lett, hogy 
ma már negyven százalékkal magasabb béreket fizet, mint a másik szakma, 
amelynél az index-rendszert nem honosították meg. 

Hauser Arthur: Bennünket legélénkebben azért érdekel a kérdés, hogy 
minő kihatása lehet annak a jövőre nézve. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, 
hogy velünk szemben a győztes hatalmak a fegyverek döntése után gazdasági 
háborút folytatnak, meg akarnak bennünket ölni, ki akarják szívni utolsó 
csepp vérünket, minden céljuk az, hogy olcsón szerezhessék meg a mi javain-
kat. Emiatt folyik egyre a korona lezüllesztésének a folyamata. Vájjon szük-
séges-e, hogy az index-számok bérrendszerének beállításával mi ennek a folya-
matnak a gyorsítását elősegítsük. Kétségtelen ugyanis, hogy az index-rend-
szer állandó emelkedést, ez pedig koronánk állandó leromlását fogja maga 
után vonni. Legfontosabb, hogy a zürichi fronton végre meg tudjunk állani. 
Erre nézve az a rossz gondolat merült fel. hogy külföldi fizetőeszközöket kér-
jenek a kiviteli cikkekért. Ha nekünk magunknak nincsen bizalmunk a koro-
nánkban, hogyan legyen bizalma a külföldnek. Ha azonban mi a külföldre 
eladott áruinkért koronát követelünk, akkor a magyar korona keresett cikk 
lesz és ezzel együtt feltétlenül emelkedni fog az értéke. 

Keleti Kornél: Előrehaladott lévén az idő, csak Kertész felszólalásához 
óhajtok igen rövid reflexiókat fűzni. Mi a magunk részéről az index-szám-
rendszert igen értékes tanulmánynak tartjuk, ele az index-számok nem lehet-
nek jók a gazdasági életben.Számos olyan körülmény merül itt fel, amelyekre 
azonos törvényt hozni nem kell és nem lehet. Ha egy család több tagból áll, 
már ott is különböző igények, különböző munkakészségek, különböző szor-
galmak és általában különböző életmegnyilvánulások lesznek. így van ez egy 
nemzet életében, igy van ez az iparban is'. Az ipar fizetőképességét sem lehet 
skatulyázni. Az eltolódik a fogyasztóképesség és az árak minősége szerint. 
Természetes, hogy az az ipar, amely kevésbbé jövedelmező, kevesebbet fog 
tudni fizetni munkásainak is. Ezt az ipart index-rendszer skatulyájába egysé-
gesíteni nem lehet, mert ez feltétlenül az ipar leromlását vonja maga után. 
Az index-számok nagyon érdekesek, mert bizonyos irányt mutatnak, de álta-
lánosságban kötelezővé tenni azokat éppen annyit jelentene, mint előre alá-
írni romlásunkat, emellett az index-számok semmi előnyt nem biztosítanak a 
munkásoknak sem, mert hiszen kétségtelen, hogy az általuk elért magasabb 
munkabér nyomán rögtön drágulás áll be és ezzel megsemmisül az elért lát-
szólagos eredmény. Ami a drágaság kérdését illeti, határozottan állithatom, 
hogy nálunk vannak olyan cikkek, amelyek az aranyparitás fokára emelked-
tek. De ezek azok a cikkek, amelyek külföldi behozataluak. Ilyen például a 
ruha. A korona sem romlott állandóan. Hegedűs alatt például nem romlott. 
Ellenben mi történt? Dacára annak, hogy koronánk állandóan javult, a mun-
kaadók nem akarták a leszállítást, fentartották a régi munkabéreket, belátva, 
hogy megtehetik, mert az iparűzés helyzete lehetővé tette. Tehát, amint lát-
juk, a munkaadóknak nincs szükségük index-bérrendszerre az esetben, ha a?, 
ipar lehetővé teszi a munkások számára a jobb anyagi feltételek biztosítását. 

1* 
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Söt ellenkezőleg, a munkaadók érezték azt, hogy a munkásságnak, amely & 
szovjeturalom alatt leromlott, szüksége van egy kis erőtartalékgyüjtésre és 
ezért eszükbe sem jutott a fizetéseknek a korona emelkedése szerinti leszállí-
tása. De nem lehetett leszállítani azért sem, mert hiszen a munkabérek még 
akkor is- jóval az aranyparitás alatt voltak, holott kétségtelen, hogy akkor is 
voltak olyan cikkek, amelyeknek ára elérte az aranyparitást. Látjuk tehát, 
hogy az ipar és a kereskedelem nem kénytelen rögtön a külső dolgokhoz 
simulni. Az ipar rendesen régi megrendeléseit eszközli, akereskedők sem érzik 
rögtön nz árak leromlását és ezért történt, hogy dacára a korona emelkedé-
sének, a munkabérek leszállítása nem vált szükségessé. Kétségtelen az, hogy 
jelenleg az árak nálunk az általános drágulással kapcsolatban arányosan és 
folytatólagosan emelkednek. Tehát szükséges egy olyan rendszer megállapí-
tása, amely ezt az emelkedést valami módon a fogyasztók számára ellen-
súlyozza. Bizonyos az, hogy az árak folytonos emelkedésében a munkabér is 
nagy szerepet játszik. A kereskedelem és az ipar éppen ezért kivánja jogosan 
az utánpótlási áraknak beállitását. A munkásoknak igazuk van egyébként. 
Tényleg abszurdum az, hogy a munkások nyomora legyen az eredménye an-
nak, hogy Zürichben egy pár spekuláns élére állítja a mi gazdasági helyze-
tünket. Nem osztom teljesen azt, hogy mi paraszturalom alatt élünk. Ez külön-
ben politikai kérdés, amit mi itt nem fogunk eldönteni. Kétségtelen tény az, 
hogy a polgárság életereje nálunk megtört, az óriási küzdelemben nem látom 
a középosztály kellő védekezését, csak azt látom, hogy a paraszt és a mun-
kások kitartanak a maguk küzdelmében. Amikor a középosztályról beszélnek, 
akkor nem mindig a tisztviselőt kell ez alatt érteni: a középosztályban benne 
van a kistermelő osztály is, kisiparos, középiparos, kis- és középkereskedő. 
Ezek is rettenetes helyzetben vannak. A mai helyzetben ezek léte is állandóan 
kétséges, és én sajnálom, hogy Kertész ur ezeknek az érdekében nem emelt 
szót, mert ő felszólalásában felemiitette a munkásságot, de nem nyilatkozott 
arról, hogy mi sorsa lesz a korona folytonos zürichi sülyedése mellett a ma-
gyar termelő középosztálynak. Pedig ennek a sorsa is igen-igen fontos, éppen 
olyan, mint a munkásság exiszteneiája. Ez a társadalmi osztály lassan, de 
biztosan züllik lefelé. Ezt a züllést munkakészséggel és munkalehetőséggel 
kell megakadályozni. Ez az egyik szempont, amely az index-szám elfogadása 
előtt is óvatosságra int. A másik szempont egy igen érdekes eset, amely :t 
minap történt Bécsben. Egy gyárigizgató előtt ugyanis megjelentek a munkás, 
küldöttek szombaton és azt mondották, hogy segítsen rajtuk, mert pénzükért 
nem kaphatnak sen.mit. Vagy öt boltba mentek be vásárolni, mindenütt azt 
válaszolták, hogy nem adnak el, mert várják a hétfői felemelt -árakat. Szom-
baton ugyanis nagyobb fizetést kapnak a munkások, hétfőn tehát magasabbak 
lesznek az árak. A kereskedők tehát szombaton már nem akartak eladni. 
Ugyanez a helyzet fog bekövetkezni nálunk is. Tehát a kötelező index-számí-
tás ellen védekeznünk kell, az az ipar, amely ezt nem teszi, öngyilkos politikát 
folytat. Az ipar egyébként meg akarja és meg is fogja fizetni a munkásait, 
mert jól tudja, hogy elsősorban neki káros az, ha erőtlen munkása van, mert 
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akkor egy munkás helyett kettőt kell alkalmaznia. De ezt a kérdést nem 
index-rendszerrel kell megoldani, mert ezzel nem lehet megoldani, hanem 
olyan módon, hogy igyekszünk pénzünk leromlott értékét megjavítani. Vége-
zetül csak annyit mondok, hogy a munkásságnak rossz szolgálatot tesznek 
azok. akik ezt a rendszert erőszakkal forszírozzák, a munkakészséget kell fej-
leszteni, mert csak ez vezethet az ipar fellendülésére és ezzel együtt a munká-
sok gazdasági helyzetének jelentékeny meg javulására is. 

Knob Sándor, a GyOSz titkára: Nekem az a tiszteletteljes vélemé-
nyem, hogy ezzel a kérdéssel a magyar gazdasági közvéleménynek ma már 
aligha kell hosszasabban és behatóbban foglalkoznia. Mint tudományos pro-
bléma érdemes ugyan további vizsgálódásra is. mint gyakorlati közgazdasági 
kérdés azonban véglegesen elintézettnek tekinthető azzal a népszövetségi ha-
tározattal, amely Ausztria megsegítését az index-rendszer megszüntetésétől 
teszi függővé. A kérdést különben az eddigi sajtópolémia során meglehetősen 
kimerítettük, sok- érdekes adattal egészítette ki az eddig felhozott szemponto-
kat az előadó ur referátuma is, méltóztassék mégis megengedni, hogy három-
négy olyan szempontra, amely az eddigi vitában hangsúlyt nem kapott, fel-
hívhassam a t. Társaság figyelmét. 

• A túlsó oldalról mindig azt halljuk, hogy az index-rendszer alkalmas a 
termelést megbénító folytonos nyugtalanságok, sztrájkok megszüntetésére. 
Méltóztassanak megengedni, hogy ezt egészen kategorikusan tagadásba ve-
gyem. Közhelyet említenék, ha Ausztria példájára hivatkoznám, ahol az index 
dacára is vígan és sokat sztrájkoltak és sztrájkolnak ma is a munkások. De 
gazdaságilag képzett elme előtt nem is kell hosszasan bizonyítanom, hogy 
egyes iparágak bérei között a mindenkori konjunktúráknak megfelelően ki-
alakuló disparitás mellett lehetetlen elkerülni ezeket a nyugtalanságokat, 
amelyek azután igen sokszor sztrájkokig fajulnak. 

A második szempont, amelyre különösen fel akarom hivni a figyelmet, 
az, hogy az index-rendszer a vállalatok felelős vezetőit tulajdonképen egészen 
kikapcsolja az egyik legfontosabb, anyagi és pénzügyi természetű kérdés inté-
zéséből. Ma egy 1200—1500 munkással dolgozó magyar gyár heti bérlistája 
5—6 millió korona körül van; az uj rendszer mellett a gyár igazgatóságának 
semmiféle ingerenciaja nem lehetne arra, hogy ez az összeg felemeltessék-e 
a következő héten 7—8, azután 9—10 millióra, vagy sein, holott egyedül ő 
lehet alkalmas annak a megítélésére és egyedül ő lehet felelős érte, hogy a 
vállalat a termelési költségek ilyen megnövekedését, amely akárhányszor 
nagyobb, mint az alaptőke elbirja-e. A munkásság politikai céljai szempont-
jából persze érthető ez a törekvés, amely végeiedményban azt igyekszik 
elérni, hogy az üzemek élén a kapitalista befolyás minél szűkebbre korlátoz-
tassék, végül teljesen megszűnjön s az üzem a marxi ideálnak megfelelően 
egy önmagát mozgató organizációvá alakuljon át. 

Mindennél fontosabb azonban az — s az országot és a kormányzatot 
a legközvetlenebbül ez kell, hogy érdekelje —, hogy a rendszer bevezetése 
tulajdonképen a pusztulásunk automatikussá tételét jelentené. Magyarország 
még nem dobta oda magát annak a fatalizmusnak, hogy lesz, ami lesz, úgyis 
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liiába minden; Kállay pénzügyminiszter ur uj adótörvényekkel fegyverkezett 
fel s igy viaskodik a korona hamis zürichi értékelése ellen; az általános gaz-
dasági és pénzügyi romlás erőivel szemben egyéb ösztönök és erők ellenállá-
sát konstatáljuk s ezek fékezik, lassitják ezt a folyamatot. Ha ezen erők he-
lyébe egy szimpla szorzási müveletet tennénk, ez azt jelentené, hogy feladunk 
minden ellenállást s egy öngyilkos gesztussal szabaddá tesszük az utat a biz-
tos katasztrófa felé. 

Van még egy fontos utolsó szempont is. Ma már rájöttek Európában, 
hogy a 8 órai munkaidő formájában elért nagyjelentőségű szociális vívmány-
nak az értéke nagyon is problematikus vagy egyelőre legalább, is annak lát-
szik; ennek a vívmánynak az igazi jelentőségét egyébként csak az tudja érté-
kelni, aki ismeri a mult század reformtörekvéseinek az irodalmát s tudja, 
hogy akkor a 12 órás munkaidő volt az elérendő cél. Ugy látszik, egyn-
inkább az a meggyőződés alakul ki, hogy a békeszerződések mellett a -bajok 
egyik főoka ott van, hogy nem produkálunk eleget, főleg keveset produkál-
nak azok az országok, amelyek elvesztették a háborút s kénytelenek" a repa-
ráció terhét is viselni. A termelés növelése azonban egyelőre máskép, mint 
nagyobb munkaidő mellett, nem képzelhető el. Már pedig az index ezt telje-
sen lehetetlenné teszi. Először azért, mert az index-rendszer a munkás részér» 
egy minden gazdasági körülménytől független, gazdaságilag sokszor fenn 
nem tartható standardot biztosit, de főképen azért, mert lia a munkásság szük-
ségletei a drágulás következtében nagyobbak, akkor a következő héttől 
kezdve minden további nélkül megkapja a szükséges többletet s nincs meg 
az a kényszerítő gazdasági erő, amely összébbhuzódásra. az igények csökken-
tésére, de főképen arra szorítja a nagy tömegeket, hogy a szükséges pluszt 
több munkával teremtsék elő. « 

A kérdésről való végleges és igen nagy sulyu állásfoglalás előtt ezeket 
a szempontokat vagyok bátor a t. Társaság figyelmébe ajánlani. 

Vágó József: Kérdés formájában vetette fel valaki azt a szemrehányást, 
hogy vájjon azt kivánjuk-e, hogy minthogy a korona értéke állandóan romlik, 
a munkás életstandardja romoljék le állandóan. Én már megmondottam, liog\ 
igenis le kell szállítani az életszinvonalat az egész vonalon. Lehetetlen a mai 
"gazdasági helyzet mellett egyes társadalmi osztályoknak a régi életstandardot 
fentartani. Lehetetlen ez index-bérrendszer mellett is: egy bérrendszer, amely 
többet akar fogyasztani, mint amennyit az állam termel, egyszerű falsum, 
amely önmagát csalja meg. Nem lehet többet fogyasztani, mint amennyit ter-
melni tudunk, nem fogyaszthat többet egyetlen társadalmi osztály sem. E 
fölött kétség nem lehet, minden társadalmi osztálynak be kell ezt látnia éa 
meg kell hozni a szükséges áldozatot. Utalás történt arra is, hogy az agrár 
osztályok nem hozzák meg ugyanazt áldozatot, mint a többiek. Nos, a gabona-
árakra való hivatkozás épen nem szól az index-bérrendszer mellett. Épen itt, 
a mezőgazdaság terén látjuk, hova vezet az index-számok alapján való fizetés. 
Mert a mezőgazdasági munkás fizetése tulnyomólag természeti járandóságok-
ból áll, melyek a békebeli bérnek többé-kevésbbé megfelelők. Ez is a mező-
gazdasági termények magas árának egyik oka. 
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Becsey Antal: Tisztelt értekezlet! Néhány rövid szavam van csak. Mint 
a munkaadó érdekeltség egy szerény képviselője, jórészben aláírom &zt, amit 
az urak mondottak, de mégsem tudok teljesen a merev tagadás álláspontjára 
helyezkedni. Az index-számoknak, mint mérőeszköznek a kérdésével kívánok 
elsősorban foglalkozni. Kende igazgató ur ugy állította be a dolgot, hogy az 
index csak egy bálvány, hogy index-rendszerrel termelni nem lehet. Felemii-
tette azt a tudós professzort, aki maga is zavarba jött, amikor azt a konklú-
ziót volt kénytelen teóriájából levonni, hogy a bálvány készítés nem munka, 
mert a társadalomnak hasznos szolgálatot nem tesz. Én feltehetném azt a kér-
dést, hogy ha nem munka a bálványkészités, akkor nem munka talán a játék-
szerek, vagy hogy ennél még rosszabbat mondjak, a fegyverek készítése sem, 
hiszen ezek sem növelik a termelést; hiszen a fegyvereknek épen a pusztítás * 
a hivatásuk. A bálványokat nem is kell mindig lekicsinyelni; hiszen azok nem 
egyszer voltak népek, nemzetek hatalmas megmozdulásának lelki rugói. Ám 
én a drágulás indexének vagy fokmérőjének rendszerét nem tartom bálvány-
nak. Az egy hőmérő, amely méri a társadalmi viszonyok belső állapotát; s ebből 
a szempontból, mint a diagnózis egyik eszközére, igenis szükség van rá. A drá-
gasági index-rendszer nagyon is tiszteletreméltó múltjából tudományosan meg 
van állapítva, hogy azzal életszinvonalak összehasonlító mérését lehet, még 
pedig megbízhatóan lehet végezni. Hogy különböző szerzők különböző index-
számokat mutatnak ki egyazon életszínvonal jellemzője gyanánt, az mit sem 
bizonyít. Elvégre viszonylagos mérésről van szó. A hőmérsék mérésénél is 
mások a Celsius-, Reamur- és Fahrenheit-egységek, mint a hőmérsék-nivókat 
kifejező mérőszámok; mégis kinek jutna eszébe azt vitatni, hogy a hőmérés 
felesleges, vagy megbízhatatlan, mert az egyes mérési rendszerek • más-más 
számmal fejezik ki ugyanazt az állapotot? Az a fontos, hogy ezzel a hőmérő-
vel helyesen és jól tudjunk bánni; akkor ez az eszköz igenis kiváló szolgá-
latot tehet a közgazdaságnak, tehát az iparnak is. Nem lehet egyszerűen azt 
állítani, hogy a drágasági mérőszám és a kereset összefüggésén felépített bér-
rendszer lefokozza a termelést, csökkenti a munkások ambícióját stb.; ezek 
nem argumentumok. Én, mint egy ipartestület elnöke, kényszerűségből hóna-
pok óta foglalkoztam a bérrendezés kérdéseivel. Tiz hónapon át úgyszólván 
permanensen ültünk a zöld asztalnál, tárgyalva a munkásokkal, és mire meg-
állapodtunk, megint eltolódtak az életviszonyok. Kiderült, hogy tárgyalásaink 
hiábavalók voltak, az idő elszaladt a fejünk fölött; az az alap, amelyen meg-
állapodást kötöttünk, már megdőlt. Újra leülhettünk tárgyalni, vitatkozni, 
kezdeni elölről azt, amivel 'előzőleg heteket töltöttünk el. Az index-számokkal 
való helyes operálás mindenesetre megakadályozná ezeket a hosszú, fölösleges 
tárgyalásokat és relatív nyugalmat hozhatna a mai állandó nyugtalanság 
helyébe. Mert az nem vitatható, hogy bizonyos életszinvonalat fenn kell tar-
tani, de ebből nem lehet azt következtetni, hogy ezt a nívót az index-szám al-
kalmazásával egyszerű szorzási müvelet utján állapítsuk meg. A gazdasági élet 
merev konstrukciókat, ridegen alkalmazott müveleteket nem tűr meg; mint 
minden szerkezetnek, ugy ennek is, biztonsági koefficiensekkel kell számolnia 
és rugalmasnak kell lennie. Bécsben épen az tette végzetessé ezt a rendszert. 



528 Becsey Antal 

hogy merev szabályokba öltöztették és igy a gyakorlati életben fellépő igé-
nyeket, a gazdasági élet lökéseit nem birta meg. Ellenben oly módon alkal-
mazni, hogy benne a munkásság életstandardjának szabályozása mellett a 
mindnyájunkat kötelező lemondás és nehéz helyzetünkkel való megalkuvás is 
kifejezésre jusson, s hogy végül a többtermelés érdekeivel is összhangban 
legyen, — erre való segédeszközül igenis sok előnyt igér az index-bérrendszer. 

Felhozták egyes felszólalók, hogy a töke sincs rózsás helyzetben és 
hogy a tőkét, mint nemzeti vagyont, meg kell védeni. Tudjuk és ez el-
vitathatatlan, hogy a tőkének leromlása végzetes károkat okozhat közgazda-
ságunknak; magam is azt vallom ,hogy nagy nemzeti érdek fűződik ahhoz, 
hogy ezeket a tőkéket a termelés számára megmentsük. De van az éremnek 
másik oldala is. Figyelemmel kisérem a főváros és az ország halandósági 
statisztikáit. Nem méltóztatik-e rettenetes állapotnak tartani azt, hogv 
Budapesten a halálozások száma még ma is meghaladja a születések számát? 
V á j j o n az emberi élet nem nemzeti tőke-e? Vájjon a nemzeti vagyonnak 
ebben a vonatkozásban való megvédése nem olyan fontos feladat-e, mint a 
tökének a megvédése? Kell tehát találni módot és eszközt arra, hogy a 
munkások létérdekét, amely szintén egyenrangú nemzeti érdek, összhang-
zásba lehessen hozni a tőke-védelem és a gazdasági élet egyéb követel-
ményeivel. 

Én a drágasági index és a munkabérek közötti intézményes össze-
függést a következő szerkezeti megoldásban vélném kiépítendőnek. Ezzel az 
eszközzel, mint hőmérővel mérem az életszínvonal változásait. Egyidejűleg 
megállapítom azt a coefficienset is, amely a béke-paritással szemben szük-
séges lemondás mértékét fejezi ki; mert hangsúlyozom, hogy ez minden 
osztályra egyaránt kötelező szempont; bizonyos mérvű lemondást a társa-
dalmi szolidaritás és a józan megfontolás a munkásságtól is megkövetel. 

Kende: Mennyi legyen az a lemondás? 
Becsey: Két hónappal ezelőtt, ha megcsináltuk volna ezt a konstruk-

ciót, bizonyára lényegesen kisebb lett volna, mint amennyi ma lehet. A bér-
rendezéseknél eddig követett gyakorlat, amelyet béranarchiának kell nevez-
nem. eddig már sokat rontott a helyzeten. Hiszen Kende igazgató ur meg-
állapításaiból tudjuk, hogy amig a drágulás az elmúlt időszakban csak 175 
százalékkal nőtt, addig a béreket 225 százalékkal emelték. .Sőt vannak szak-
mák, amelyek negyven százalékkal a békebeli standard fölött űzetnek, mig-
h t s csoportok mélyen a standardon alul vannak.. Ez az anarchia nemcsak 
örökös szociális nyugtalanságot tart fenn, de beleütközik az ország gazdasági 
és szociális érdekeibe. Nem fogadható el sem magyarázatul, sem érvül a kon-
junktúrára való hivatkozás. A konjunkturális lehetőségek kihasználása felett 
más, döntőbb közszempontokat ismerek. Állítom, hogy az ország egyetemes 
érdekei megkövetelik a munkabérkérdés egységes elveken való rendezését. 
Ebben a keretben meg kellene oldani a tízórás munkanap kérdését is. Meg-
győződésem, hogy a 8 órás munkaidő elvi fentartása mellett a kivételes gaz-
dasági helyzet konzekvenciájaképen tágítani lehetne a napi munkaidőt is, 
ami nemcsak a munkásság életszínvonalát emelné, de a többtermelés országos 
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érdekét is szolgálná, Junktimot lehetne csinálni az index-rendszer és a tízórai 
munkaidő között. 

Mindezen megfontolások vezettek arra, hogy ezzel a rendszerrel szem-
ben a merev tagadás álláspontjára ne helyezkedjem. Ha azt kérdezik tőlem, 
hogy kívánatosnak tartom-e a bérrendezésnek a drágasági index alapján való 
törvényes megoldását, ugy egész határozottsággal nem-mel felelek; ezt a kér-
dést törvényhozási uton megoldani nem időszerű. Azt azonban kívánatosnak 
tartom, hogy ezzel a módszerrel próbáljuk meg a gazdasági élet termelő rend-
jét bizonyos módon szabályozni; és abba az alkalmazkodásba, amelyet a 
munkabérek tekintetében az életviszonyok nyomása amúgy is reánk kény-
szerit, — rendszert és törvényszerűséget belevinni. Nem állítom, hogy ezáltal 
a bérmozgalmakat meg lehet szüntetni; ez épugy nem állitható, mint az, hogy 
a megelőző tűzrendészet kizárja tüzek keletkezését. De egy bizonyos: az, hogy 
praeveniáló intézkedésekkel enyhíteni lehet az erőszakos kirobbanások esé-
lyeit. És nehéz termelési viszonyaink között ezért a kilátásért is érdemes a 
bérkérdésnek ezzel a megoldási módjával tárgyilagos higgadtsággal fog-
lalkozni. 

Sziics Kálmán: Én e kérdéssel már régebb idő óta foglalkozom, mert 
tanulmányom szempontjából fontos, hogy minél több szempontot találjak ké-
szülő müvemhez. A napokban index és valuta cimen megjelenő munkám ezzel 
a kérdéssel fog foglalkozni. Én sem tartom helyesnek, hogy a tőkeérdekeltség 
a merev tagadás álláspontjára helyezkedik és közben támadás történik egy 
harmadik, jelen nem levő érdekeltség ellen, amely nem tudja magát itt meg-
védelmezni, az agrár érdekeltség ellen. Nagyon örvendetes, hogy a két leg-
utóbbi felszólalás helyreállította egy kissé az egyensúlyt és a vitatkozást visz-
szavitte arra a tudományos alapra, amelyről eltávoznia talán nem is lett volna 
szabad. Nem áll az, hogy az index-valutát nem lehetne alkalmazni, mert a 
háború után, sőt a háború alatt igenis alkalmazták. A mezőgazdaság a mun-
kát buzaparitásban fizeti ma is. Aztán ez a legújabb adótörvény, amely 
kétségtelenül arra fog vezetni, hogy a mezőgazdasági termények ára újból 
emelkedni fog, ugyancsak a buzaparitás mellett érvel. A mezőgazdáknak, 
akik a munkát, a bérletet és most már az adót is buzaparitásban fizetik, 
égészen természetes törekvésük az és ez ellen hasztalan küzdünk, hogy 
buzaparitásra emeljék fel a többi mezőgazdasági termények árát is, azokat, 
amelyek ma még jóval alatta vannak a buzaparitásnak. Az index-valuta dolga 
a gyakorlatban nem lesz olyan nagy mumus. A drágaság kérdésében 
Kállay^ pénzügyminiszter mondotta Ulainnek, hogy szívesen bevezeti őt a 
sötétbe, csak mutassa ott meg neki a mumusokat. Bevezette és kiderült, 
hogy abban a sötétben nincsenek is mumusok. Hát ha csakugyan meg-
nézik és nem csupán halványként tekintik ezeket az indexszámokat, ha nem 
félünk tőle és közelebb. megyünk a dolgokhoz és gazdasági viszonylatuk-
ban vizsgáljuk meg alapcsan, akkor meg fogjuk látni, hogy azok az index-
számok nem bálványok, nem is mumusok és meg fogjuk találni az alkal-
mazás módját és az alkalmazás lehetőségét is. Mindkét félnek és az ország 
gazdasági termelésének életbevágó érdekei fűződnek ahhoz, hogy ezt az 
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alkalmazási lehetőséget megtaláljuk. Én magam is hangoztatom, hogy az 
index-valuta a tőkét veszélyezteti. Azonban azokat a részletkérdéseket 
elintézni, amelyek ezt a veszélyeztetést kisebbítik, nem lesz nehéz. Azután 
az indexrendszer nem csupán a munkabér kérdésére nézve fontos, hanem 
például a tartásdijak megállapításánál is. Például nem rettenetes helyzet-e 
AZ, hogy a bíróság még most is kénytelen a háború előtti követeléseket 
olyan értékben megállapítani, amiben akkor voltak, noha azóta azok az 
értékek már tökéletesen devalválódtak. Az indexvaluta nem csupán mun-
káskérdés, hanem az egész társadalomnak a kérdése. I"em kell az elől me-
reven elzárkózni, hanem meg kell vizsgálni és belőle mindazt felhasználni, 
ami a termelésre, a társadalomra kívánatos és hasznos lehet, 

Neuhaus Ferc-nc: Az eddigi felszólalásokból le lehet votmi az ered-
ményt. Az eddigi felszólalások lényege tényleg az, hogy ugy fest a dolog, 
hogy itt két érdekeltség vitatkozott egymással azon, hogy vájjon az 
índexbérrendszer helyes avagy sem. Tényleg pedig ezt a kérdést a köz-
gazdasági társaságbar nem abból a szempontból kellett volna megvitatni, 
hogy vájjon az érdekeltségek helyesnek, vagy helytelennek tartják-e a 
,«rendszert. A felszólalók közül Becsey volt az egyetlen, aki a kérdést a 
maga tárgyilagosságában fogta meg. Az indexrendszer kérdésében az 
ellentétek kétségtelenül bizonyos félreértéseken alapulnak. A szakszerve-
zeti tanács maga sem gondolt arra, hogy az ő tervezete mereven keresztül-
vihető, az ő részéről talán éppen taktikai fogás volt, amit bizonyos messze-
menő mértékig indokolttá tett az is, hogy a munkaadók mereven elzár-
kóztak előle és különösen az. hogy a munkaközösségre vonatkozó propo-
zició a munkaadók részéről semmiféle megértésben nem részesült. Én 
egyébként nem a legszívesebben beszélek munkaközösségről, mert ez az 
elnevezés véleményem szerint helytelen. Lényegéhen a munkaközösség nem 
egyéb, mint a lehetőség szerinti elkerülése annak, hogy a munkásmoz-
galmak sztrájkig fajuljanak. A munkásoknak erre irányuló törekvései 
mindezideig megértésben nem részesültek. A mai helyzetet kétségtelenül 
a bérdiktatura és béranarchia jellemzi, a munkások még mindig nem 
jutottak el odáig, hogy a munkaadó egyesületek hajlandók legyenek a 
szakszervezetekkel hivatalosan tárgyalni. Nekem pedig az a meggyőződé-
sem, hogy még mindig jobb egy olyan állandó szervnek a beiktatása, amely 
bizonyos gyakorlatra tesz már szert, mint minden egyes esetben előrántani 
a sztrájkot, amely végeredményében mindig csak azzal végződik, hogy 
a munkaadó a bérjavitás tekintetében elmegy addig a határig, ameddig 
az ipar viszonyai mellett elmehet. 

Én az előadásokból azt a szerény véleményt vélem kiolvasni, hogy 
az indexbérrendszer terve fel sem merült volna, ha már ezelőtt egy évvel 
rátértünk volna a béregyeztető tárgyalásokra. A béregyeztető bizottságok 
működése mellett az indexrendszerre, annak gondolatára nem lett volna 
szükség. Bizonyos vagyok abban, hogy a szakszervezetek tanácsa nem 
ragaszkodik ahhoz, hogy az indexrendszert a maga merevségében valósítsa 
meg, neki csak az a célja, hogy a munkásság standardjának további le-
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romlását megakadályozza. A szakszervezeti tanács nem tudta elérni azt, 
'hogy a munkaadó testületek vele tárgyaljanak, és ezt joggal akarja elérni. 
A szakszervezeti tanács esetleg kénytelen lesz szélső eszközökhöz is nyúlni, 
hogy a munkaadókkal tudomásul vétesse, hogy ő a munkások képviselője. 
Ne ijedjünk olyan nagyon meg azoktól a szakszervezetektől. Én Német-
országban beszéltem gyárigazgatókkal, akik eddig szintén mumusként 
féltek a szakszervezetektől és akik most azt mondják, hogy sokkal kisebb 
zökkenővel tudják a munkásokkal a bérkérdéseket rendezni, amióta a 
szakszervezetekkel a munkabáregyeztetések érdekében tárgyalnak. Ugyan-
ebből a nézőpontból kell tekinteni az indexszámrendszert is, aminthogy 
ebből a nézőpontból tekinti a szakszervezeti tanács is és akkor az rögtön 
nem lesz mumus, mert elesik a rendszer merevsége, amely ott, ahol mereven 
alkalmazták, tényleg gazdasági károkat okozott. 

Kertész Miklós: Miután egyedül én voltam az, aki igyekeztem a munka-
adói érdekeltségek ellenvetéseire részletesen válaszolni, egyes felszólalá-
sokra még egyszer kénytelen vagyok reflektálni. Nagyon sajnálom, hogy az 
urak nem tudtak engem meggyőzni arról, hogy objektive kezelik ezt a kér-
dést. Én elfogadom azt az alaptételt és higyjék el nekem, elfogadja azt az 
összmunkásság, hogy a háború, pláne elvesztett háború után áldozatot kell 
hozni minden társadalmi osztálynak. Ámde vizsgáljuk meg, vájjon minden 
osztály elment-e tényleg teljesítőképességének határáig, hogy van-e olyan, 
amely a másik rovására előnybén részesül? Ekkor azt fogjuk látni, hogy 
a munkásosztály a fizikai leromlás terén már elment addig a határig, 
amelynél tovább egyáltalán nem mehet. Utalnom kell egy nagy lelkiisme-
retességgel készitett statisztikára, m e l y $ magántisztviselők helyzetére vonat-
kozik. Eszerint három százalék volt az irodai magántisztviselők közül 
azoknak a száma, akiknek mai fizetése eléri a 87 aranykoronát. Száz irodai 
hivatalnok közül mindössze három kapott annyi fizetést, amennyivel béké-
ben a kezdő gyakornok rendelkezett. 97 pedig nemcsak, hogy el nem érte, 
de meg sem közelitette a gyakornok békebeli átlagos fizetését. Hát kérdem, 
lehet-e ettől az osztálytól további áldozatot várni? Hát nem hozza-e meg 
ez az osztály azt a legnagyobb áldozatot, amelyet meghozhat? A mun-
kásság elment addig a végső határig, amikor a további leszállitás már lehe-
tetlen ! 

Én megértem, ha az urak azt mondják, hogy a munkaadónak semmi 
köze ahhoz, hogy milyenek a munkásnak személyi viszonyai, őt a munka-
teljesitmény érdekli. Magasabb szempontokból azonban nem lehet közömbös, 
hogy a munkás igyekszik-e gyermeket a világra hozni és ezt felnevelni, 
mert hiszen a létfentartás mellett a fajfentartás szempontja is döntőfontos-
ságú. Akár az egyiket, akár a másikat veszem, kénytelen vágyok megálla-
pítani, hogy a munkabérek ma azon az alacsony standardon vannak, amely 
egyetlen ember létminimumát sem fedezi. Ennek a további leromlását akarja 
a Szakszervezeti Tanács megakadályozni az indexrendszerrel. 

Dr. Knob Sándor urnák kijelentem, hogy a munkásságnak kétség-
telenül vannak politikai céljai is, de ennél a kérdésnél nem vezeti őt más. 
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mint a puszta létfenntartás kérdése. Ami a nyolc órai munkaidőt illeti, azt 
tudvalevőleg az 1919-es washingtoni munkaügyi konferencia intézményez-
t< tte, még pedig véleményem szerint helyesen. Nem akarom most azt a 
kérdést felvetni, vájjon olyan nagyon kivánatos-e a legyőzött országokban 
a nyolc órán felüli munkaidő követelése, amidőn az igy nyert munka-
eredmény csupán az entente jóvátételi igényeit fokozná, csak megállapí-
tom, hogy a munkásság a nyolc órai munkaidőhöz feltétlenül ragaszkodik. 
A Szakszervezeti Tanács, mint már mondottam, nem taktikai okokból és nem 
mereven ragaszkodik az indexbérrendszerhez, célja csupán a munkások 
standard-lezüllésének megakadályozása. Ha ebben a tekintetben az urak 
segítségünkre lesznek, akkor az ipari termelés rendjében semmi zavar nem 
fog beállni, ha azonban az urak azt akarják, hogy a munkásság élet-
standardja továbbra is lezülljön, akkor a munkásság kénytelen lesz, nem 
szívesen bár, más eszközök alkalmazásához folyamodni. 

Neumann Károly: Kertész ur felszólalására kívánom megjegyezni, hogy 
gyakorlatilag keresztülvihetetlen az indexbérrendszer. Lehetetlen azért is, 
mert alapvető hibája, hogy egy kategóriába veszi a fizikai és szellemi mun-
kásokat, Ez pedig lehetetlen eredményeket hoz létre. Németországban ma 
például a szedő sokkal többet kap a munkájáért, mint az író, akinek a mun-
káját kiszedi. Az indexszámoknak ezzel a gyakorlati hatásával a szellemi 
munkások abszolúte nem lehetnek megelégedve. 

Az Egyesült Államok 1920—21-iki törvényhozásukban törvénnyel álla-
pították- meg a vasúti munkások munkabérviszonyait. Ez tulajdonképpen 
indexrendszer szerint történt. A béreket egy bíróság állapítja meg. Ez a 
I »iróság szükségesnek látta a valuta járulás következtében a munkások fize-
tésének leszállítását. Mi következett erre? Egyszerűen az, hogy a munkások 
a birói döntésnek nem akarták magukat alávetni, hanem sztrájka léptek. 
Ez is' bizonyítja, hogy a hatósági indexszámok rendszere képtelenség, mert 
hincs az a fegyver, amirel a munkásokat a határozat betartására lehetne a 
gyakorlatban kényszeríteni. 

Elnök : Tisztelt értekezlet! A tárgyalás anyaga ki van merítve. Min-
denkinek szabadságában állott nézetét kifejtenie, engedjék meg, hogy én 
most vázoljam nézeteimet az értekezleten elhangzottakról. Mindenekelőtt 
meg akarom jegyezni, hogy a mai értekezletet nagyon is időszerűnek tartom, 
és e tekintetben nem értek egyet azokkal a felszólalókkal, akik ennek az 
ellenkezőjét hangoztatták. Nézetem szerint a magyar közvéleménynek éppen 
az a nagy baja, hogy nem foglalkozik kellő időben fontos tárgyakkal, és 
meglepetésszerűen veszi a tövényhozás elé kerülő javaslatokat. Nálunk 
ujabb időben máról holnapra kerülnek a legfontosabb törvényjavaslatok a 
nemzetgyűlés elé és a közvéleménynek nincs alkalma a hozzászólásra. Igen 
fontos kérdés a. munkabéreknek miként való megállapítása, amellyel a ma-
gyar közvélemény nem foglalkozhatik eleget. Igenis helyes, ha foglalkozunk 
vele, nehogy megint meglepetésszerűen történjenek intézkedések. 

A dolog lényegére, az indexszámokat illetőleg hallottunk olyan meg-
jegyzéseket, mintha az index valami bálvány volna. Ha a bálvány szót 
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abban az értelemben vesszük, hogy nagyjelentőségű valami, ugy ez az index-
számokra illik. Tény az, hogy az indexszámok nemcsak a munkabér kérdé-
sére, hanem az összes közgazdasági kérdésekre fontosak, fájdalom Magyar-
országon még hivatalos statisztikánk most sem készit indexszámokat. Egy 
ilyen hivatalos statisztikát pedig igen fontosnak tartanék. Fontos volna, 
hogy ne csak magánegyének, bár nagy szorgalommal állapítsák meg a 
drágaság fokmérőjét, hanem azzal a hivatalos statisztika is foglalkozzék. 
Addig is nagyon kérem Kovács barátunkat, hogy folytassa és egészítse ki a 
maga statisztikáját és tájékoztassa havonkint a közönséget. 

Ami a dolog érdemét — vagyis az indexszámok jelentőségét a munka-
bérek megállapításánál — illeti, meg kell állapitanom, hogy a felszólalások 
közül mind a két fél engedett a maga merev álláspontjából. Az indexnek 
kötelező használata ellen szólók is az indexet is szívesen használják, ha az 
nem kötelező. A másik oldalon állók is kijelentették, hogy nincsenek a kö-
telező törvényszerű indexbérrendszer álláspontján. Szóval egyetértés létesült 
arra, hogy mint tárgyalási alap és tárgyalásvezető az indexszám helyes, 
ellenben a kényszeritett és az állam által kényszeritett módozatai nem 
ajánlhatók. Az indexszámok alapján leendő bérmegállapítás rendszerét tör-
vény utján elrendelni, nézetem szerint nem célszerű, mert ily törvény keresz-
tülvihetetlen. Nincsen olyan hatalom, amely kényszerítse a vállalatot arra, 
hogy a hivatalosan megállapított bérek mellett folytassa működését. Tár-
gyalás alapjául azonban az indexszámokat el lehet fogadni, kényszerű alkal-
mazását nem lehet kimondani. Mindazáltal magának a bérnek megállapítása 
mindig a kölcsönös megegyezés eredménye. 

Valamelyik felszólaló azt hangoztatta, hogy itt az agrárérdekek 
nincsenek képviselve. Ezzel szemben utalok arra, hogy a közgazdasági 
társaság mezőgazdasági kérdéseket gondosan mivel. Utalok éppen azon tár-
gyalásokra, melyeket az országnak gabonaellátásáról több napokon át tar-
tott. Magam is azt hangoztattam, hogy a szabadforgalmat be kell hozni. 
Tagadhatatlan, hogy a szabadforgalom következtében a buza ára háromszáz 
koronáról azonnal felemelkedett és néhány hónap alatt háromezer koronára 
rúgott. Már akkor, ez év tavaszán hangoztattam, hogy ennél a számnál sem 
fog megállni, hanem fel fog emelkedni, akkor egy nagynak látszó számot 
hiondtam, 7000 koronára, és amint látjuk, most már a 10.000-nél tartunk; 
és itt sem fog megállni az emelkedés, hanem tovább fog emelkedni addig 
a határig, amig el nem éri a világparitást és csak akkor következik be az 
olcsóbbodás. De hogyan akarjuk kényszeríteni a gazdákat arra, hogy 
olcsóbban adja a gabonát? Ez elsősorban is a trianoni béke mellett lehe-
tetlen. Harmincezer katonával miképp lehet háromnegyed millió gazdát 
kényszeríteni arra, hogy gabonáját olcsóbban adja. A szabadforgalom 
megadja a lehetőséget arra, hogy a gazda megnyugvással termeljen, és a 
termelés majd el fogja érni az olcsóbb árakat is. De látjuk, hogy mig a 
kommün alatt, amikor az állam kényszerítő ereje olcsó árakat szabott meg 
az élelmiszerekre, ott ácsorogtunk napokig az élelmiszeres bódék. előtt és 
nem voltunk képesek élelmet beszerezni, ' most a 7000 koronás búzánál 
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mindenki kap elegendő kenyeret. Mindaddig, amig be nem kapcsolódunk 
a világforgalomba, mindaddig drágaságban fogunk élni. Hasztalan kísérle-
tezünk drágasági ankétekkel, mert az eredmény, amint láttuk az, hogy 
ugyanakkor, amikor a drágaság letöréséről tárgyalunk, éppen azok a cikkek 
lesznek folytonosan drágábban, amelyeknek árairól a hatóságok intézkednek. 
Emelkedik a gáz, a villany, a fuvar, a szivar ára. Egyedüli módja a drága-
ság megszüntetésének: pénzünk értékének helyreállítása és a szabad for-
galom. Ezzel a mai tanácskozást az urak üdvözlése mellett, köszönetet 
mondva a felszólalóknak, berekesztem. 

v 



A tápszerhatástan közgazdasági 
vonatkozásai. 

A táplálkozás élettana mindig nagy gyakorlati érdekességgel birt, 
mert a táplálék ára az ember kiadásainak igen lényeges részçt képezi és 
mert természetesen mindig voltak törekvések, tudományosak és tudomány-
talanok, melyek ez irányban javitani akartak. Ezen javítások értékelésénél 
az ember rendesen nem bizott teljesen ösztönszerű táplálékválasztásában és 
mindig a tudományhoz is fordult, bár hozzá kell tennünk, hogy a táplálék 
választásának azon reformjaiban, amik Európában különösen a -nagy geo-
gráfiai felfedezéseket követték, a táplálkozás tudományának kicsi, és nem 
mindig helyes szerep jutott. Igy pl. a tea Európában való elterjesztésében 
kiváló szerepe volt, amellett, hogy a hollandi társaság igen nagy tea-
mennyiségeket halmozott fel, hogy van Bontekoe egyetemi orvosprofesszor, 
kinek a neve az apja korcsmáját diszitő tarka tehéntől ered, a teát mint 
minden betegség panaceáját és prophylacticumát ajánlotta, éppen azért, 
mert a tea hatásai az emberre csodásak, mert a legjobb, sőt egyetlen szer, 
amivel a vér besürüsödését meg lehet gátolni, ami pedig minden betegség-
nek az oka. Erősiti az emlékezetet és az összes lelki erőket. Bontekoe szerint 
az élet meghosszabbítására csak pár szabályt kell betartani: folytonosan 
dohányozzál, állandóan igyál teát, ha nincs, akkor kávét, ha valami bajod 
van, végy ópiumot. 40—50 csésze teát is megitatott gyors egymásutánban 
a betegekkel. Később kiderült, hogy ezt a tea-apostolt a hollandi társaság 
birta erre a tevékenységre és ő ezen társaság kézzelfogható érveit is 
elfogadta. A tea azonban elterjedt és van Bontekoe ehhez nem kis mér-
tékben járult hozzá. Az érdeklődés a táplálkozás élettana iránt mindig 
nagyobb volt nagy háborúk, éhínségek után, mint mikor bőviben volt min-
den. Igy ma is sokaknál divat a táplálkozás élettanának a müvelése. Azt 
sem mondhatni, hogy ez az időről-időre visszatért „divat" nem segitette 
vokia elő nagy mértékben tudásunkat. Igy a napoleoni háborúk után a 
francia akadémia kétszer is küldött ki egy-egy bizottságot táplálkozási 
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kérdések tanulmányozására és ezen bizottságoknak feltétlenül sok érdemük 
van a táplálkozás élettanának fejlesztésében. 

Tudományunk mai állását azonban nem ez a divatmunka adja meg, 
hanem az a már sok évtizedre kiterjedő csöndes tudományos dolgozás, 
mely ezpu a téren a kulturvilág sok helyén egyidejűleg folyt és melyet 
Magyarosrzágon Tangl Ferenc professzor ur, kinek tanítványa lehettem, 
kezdeményezett és tett naggyá. A táplálkozás élettanának ez a fejlődése 
a természettudományok hierarchiájának egymás után való kifejlődésének 
egy természetes fazisa, mert a táplálkozás élettana nem képezhette az exakt 
kísérleti kutatás tárgyát, mig a fizika és kémia nem jutottak egy bizonyos 
fejlődési stádiumba. Elsősorban mig e két tudományban nem ismerték 
fel azt a három nagy természettudományi megmaradási elvet, mely főleg a 
mult század eredménye: az anyag, a kémiai elemek és az energia megmara-
dási elvét. 

Ezen három elv ismerete adta meg a lehetőségét, hogy a táplálkozás 
élettana kísérleti alapokra helyezkedhessék és hogy rövid pár évtized alatt 
oly csodás fejlődést megtehessen. Útja az igazság keresésére irányult és 
ugy vélte helyesen a tudomány másik nagy értékét elérhetni: a hasznos-
ságot. Ma, mikor bizonyos mértékig visszatekintünk egy hosszú útra, azt 
mondhatjuk, hogy ez volt a helyes, amint minden természeti tudományban 
az egyetlen helyes ut az igazság keresése, amit mindig követ a hasznosság 
megtalálása. 

A hasznosság és igazság a tudomány két sarka. Ez a két sarok 
azonban nem esik egybe, hanem a spectrum vörös és lila részét képezik. 
A kettő összeköttetésében, ami a. valóban észlelt realitás, igazság és hasz-
nosság fordítva arányosan jelenik meg, aszerint, amint a két pólus felé for-
dulva haladunk. Ha valaki arra szánja magát, hogy a Hasznos után megy 
és az Igaznak hátat fordit, akkor azon dolgozik, hogy ami tapasztalat és 
intuitás ,azt félretegye, a tiszta meggondolás sémájával foglalkozik, a jelen-
tőség nélküli, tisztán alaki jelek játékává tesz mindent. Ellenkezőleg kell 
haladnunk, ha az igazságot keressük. A kép, a tulajdonság, a .,concrétunV 
nyernek első helyet ismét és végül a törvényszerűség szükségszerűen áll 
előttünk kibontakozva az átélt véletlenségekből. Végül nem ugyanazon 
tulajdonságak azok, amelyek folytán a tudomány hasznos és melyek foly-
tán igaz, amelyek folytán szigorú és amelyek folytán objektiv. Edouard Le 
Roy ezen szavai igazán alkalmasak, 'hogy minden, de különösen minden 
biológiai kutatás vezéréül választassanak. Abban a tudománysorban, amit 
már a mi nagy Bolyai Jánosunk megérzett és a tan-tantól az üdvtanig fog-
lalt össze és melyet ma a tudomány a Comte-Ostwald szabály nevén ismer, 
a természettudományok sorrendjében azok gyakorlati fontossága, hasznos-
sága is mindig nő és ha a kémia fejlődése óriási gyakorlati eredményeket 
adott, akkor a biológiától még több várható^ de annál inkább kell, hogy 
szemünk előtt lebegjen, hogy az ut a kutatásban nem a hasznosság irányá-
ban, hanem az igazság felé vezet. A mai előadás visszatekintés legyen, igy 
éppen a hasznosból iildulunk ki. 
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Még a béke "éveiben állapította meg Rubner, a kiváló német fiziológus 
és higiénikus, hogy a német nép legnagyobb része munkája eredménye-
képpen a szó szoros értelmében csak mindennapi kenyerét keresi meg és 
hogy csak igen csekély része fordíthatja több, mint 30%-át jövedelmének 
összes, a táplálék beszerzésén kívül eső kiadásaira. Magyarországon a viszo-
nyok hasonlók voltak. így Farkas Jenő nagy gonddal összegyűjtött adatai 
azt mutatják, hogy.bizony még az aratás idején is nagyon sok munkás élel-
mezése elégtelen volt, különösen ahol a természet nem nyúj t ja bőven áldá-
sait, Pedig a rosszul táplált munkás nem tud olyan jól dolgozni és igy Far-
kas is utal arra, hogy különösen a mezőkövesdi munkás, aki a munkában 
kitűnően bevált, nagy gondot fordít táplálékára és eledele elkészítésére is. 

Ha a különböző táplálékok nagyobb időközökben fogyasztott meny-
nyiségét és különösen pénzértékét összehasonlítjuk, arra az eredményre 
jutunk, hogy ez igen különböző. A német munkásra vonatkozólag Rubner 
azt találta, hogy a főleg fehérje- és zsírtartalmú tápszerek, úgymint hus, 
tej, vaj, zsír, sajt, tojás a táplálékra fordított összes kiadás felét teszik, 
míg a sokkal nagyobb mennyiségben fogyasztott kenyér, tészta, burgonya, 
melyek fehérjében és zsírban szegények, sokkal olcsóbbak. így azt is látjuk 
egyúttal, hogy minél szegényesebb a táplálkozás, utóbbiak annál inkább 
előtérbe nyomulnak. 

Egész Középeurópa táplálkozása a háború következtében gyökeres 
változáson ment át. Még 8 éve senki sem hitte volna, hogy még ennek a tej-
jel, mézzel folyó országnak szivében is a táplálkozás kérdése ily égető kér-
déssé válhatik. Már Rubner előbb emiitett számítása alapján is kétségtelen, 
hogy csak a táplálkozás gyökeres megváltozása állithatja meg Európa kul-
túráját azon a lejtőn, amelyre a háború és. a mai béke folytán jutott. Nem 
az első eset, hogy a táplálkozás nagy reformjai követték és egyenlítették 
ki a háborúk okozta gazdasági sebeket. A burgonya, ami kétségtelenül a 
néptáplálkozás nagyfokú olcsóbbodását jelenti, bár tul nagyfokú használata 
feltétlenül káros, lassan ugy terjedt, amint a háború okozta gazdasági nyo-
mor Európában lépésről-lépésre előkészítette számára a talajt. Az utolsó 
háború és az emberileg lehetetlen béke egyszerre olyan gazdasági nyomort 
teremtett, hogy most hirtelen kellene olyan segítség, mint a burgonya volt. 
Kétségtelen, hogy sok szempontból különösen ma lehetne a táplálkozáson 
javítani és a táplálkozást olcsóbbá tenni; az irányt erre megmutatják az 
előbb emiitett adatok. A fehérje- és zsírtartalmú táplálék az. ami ma a leg-
drágább és ami ma a leginkább hiányzik, pedig ez pótolható volna nagyon 
nagy mértékben, ha a mongol fajtától tudnánk tanulni és viszonyainkhoz 
alkalmaznánk a soja babot, ami ma relative könnyen történhetik és csak az 
organizáció kérdése, mert ami ugy a kémiai, mint a biológiai tápértékét 
illeti, a soja babból feltétlenül készíthetünk olyan tápszereket, amelyek nem-
csak a tudományos követelményeknek, hanem a fehér ember Ízlésének is 
megfelelnek. Az ember izlése pedig, ha nem is-abszolút, de mégis sok eset-
ben jó ellenőrizöje a táplálkozástani igazságoknak. Erre azonban később 
térünk rá. 

3 
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A táplálkozásélettanának első fázisa kifejlődése idején a laikusok 
számára, akik közé nem egy különben kitűnő orvos1 is tartozik, ugy lát-
szott, hogy a tudomány feltételei arra. hogy valamely tápszer az embernek 
megfeleljen, igen könnyen teljesíthetők és csak az ember táplálkozásban 
luxusra való hajlamossága, Ínyencsége az „oka" annak, hogy csak bizonyos 
tápszereket választ. A gyakorlat a tudománnyal igy látszólagos ellentétbe 
került. Azért látszólagosba, mert az anyagcsere élettanának megalapozói 
mindig hirdették, hogy szerves tápanyagaink nemcsak építő anyagot és 
kalóriát — fűtő anyagot — szolgáltatnak a szervezetnek. Ezért kerülte az 
anyagcsere igaz búvára a gyakorlattal való kapcsolatot, mert tudta, hogy 
az ő feladata a pillér leverése, aminek a kiépítése a jövő vizsgálatainak fel-
adata. A tudomány ujabb fejlődése most ezeken a biztos alapokon meg-
történhetett és olyan gyorsan, amint az más időkben alig lett volna képzel-
hető. És a táplálkozás élettanának ujabb ága az anyagcsere élettanával 
szemben, mely arcát a teoretikus természettudományok felé fordítja, ez a 
biológia felé fordul és különösen ezek gyakorlati ágai felé, ugy a gyakor-
lati orvosi tudományok, mint a tápszereink termelése és készítése felé, ami 
által mintegy modern Janus istenné egésziti ki a táplálkozás élettanát. 
Tudományunk e két ága azonban kutatási irányában is teljesen különbözik 
egymástól, bár a kettő teljesen kiegészíti egymást. Az anyagcsere élettana 
azt vizsgálja, hogy hogyan változik meg a táplálék az emberben, ezzel 
szemben a fiatalabb tudományág azt kutatja, hogy hogyan változtatja meg 
a táplálék az állatot, illetve az embert, ezért a legmegfelelőbb elnevezése: 
tápszerhatás tan. 

A tápszerek megváltozása az élő szervezetben igen gyorsan történő 
folyamat, igy könnyen kimutatható, jól észlelhető és aránylag egyszerűen 
is mérhető. Ezzel ellentétben az állat megváltozása a tápszer hatása alatt 
sokkal lassabban fellépő folyamat, nehezebben ellenőrizhető és csak igen 
hosszantartó kísérletekkel mérhető. Azonban ez az utóbbi folyamat semmi 
esetre sem hanyagolható el. Különösen nem tehetjük azt a táplálkozás élet-
tanának gyakorlati jelentősége folytán, mert minden eddigi tapasztalatunk 
amellett szól, hogy az ember és állat táplálékválasztására ezen utóbbi hatás 
sokkal jelentősebb befolyással bir, mint az, hogy minő szerepe van a táplá-
léknak, mint fűtőanyagnak az állati szervezetben. A táplálkozás élettana 
'fejlődésének egymásutánjában csak a természeti tudományok már emiitett 
folytonos fejlődésének egy esetét látjuk, ha a fejlődési folyamat nem is tel-
jesen egyenletes és a gyors haladás korát gyakran megakasztja, sőt vissza 
is vetette nem egy szellemi „apály". 

Mikor az anyag- és energiaforgalom élettana a tápszer változását 
akarja vizsgálni, akkor fel kell tennie, hogy eközben az állat nem változik 
meg, mert egyszerre két egymástól független változót nem vizsgálhatunk, 
hanem csak. egyet, ugy, hogy ezen vizsgálataink közben a többit változat-
lannak tartjuk. A fizikus és kémikus a kísérleti körülmények célszerű válasz-
tásával érheti ezt el, a biológus ebből a szempontból sokkal kötöttebb kézzel 
dolgozik. Különösen a táplálkozás élettanában nincs módjában, hogy olyan 
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Ideális kísérleti körülményeket teremtsen, hol az elébb emiitett két változás 
legalább egyike teljesen a másiktól különválasztva hathatna. Ellenben a 
hatás időbeli különbsége az, ami lehetővé teszi, hogy a jelenségek két cso-
portját egymástól majdnem matematikai szigorúsággal elválasszuk. A táp-
szerek megváltozása az állati szervezetben gyorsan történik és napi szaka-
szokban nagyjában megismétlődik. Sok ilyen napi szakasz egymás mellé 
téve, kisebb-nagyobb eltérést ad, ami végre, ha néha csak igen hosszú idő-
közökben is, az állat lényeges megváltozására vezet. A rövid 24 órás vagy 
pár napos periódusra az állatot qualitative változatlanul vehetjük, csak rit-
kán igen egyoldalúan választott táplálás, vagy a táplálék hirtelen megváltoz-
tatása okoz az állatban lényeges elváltozást. 

Ilyen rövid tartamú kísérletekkel a tápszerhatástan ezért csak ritkán 
dolgozhatik. Az ő kísérletei hosszú időszakokra, hónapokra, sőt esetleg 
évekre kell, hogy kiterjedjenek. 

Az anyagcsere élettana arra tanit meg bennünket, hogy mennyi táp-
lálékra van az embernek szüksége és durva kémiai osztályozással rámutat, 
hogy mennyi fehérjének, szénhvdrátnak, zsirnak, sónak és minek kell a táp-
lálékban lenni, illetve, hogy organikus tápanyagaink fizikai szempontból 
mennyi energiát kell hogy a szervezetbe vigyenek, ami az ott lefolyó lassú 
vegetálási folyamatok folytán kémiai energiából a szervezetnek szükséges 
enegiákká átalakulhat, hogy végül legnagyobbrészt hő alakjában a szerve-
zetet elhagyja. 

Ezzel szemben a tápszerhatástan a táplálék quvalitásának pontosabb 
vizsgálatára szolgál és azt adja meg, hogy hányféle és milyen fajta hatá-
sokat gyakorol a táplálék a szervezetre. Ezekért a biológiai minőségbeli 
különbségekért fizetjük egyes tápszereinket sokkal drágábban. Általában 
azt mondhatjuk, hogy ez a minőségbeli különbség kétszer olyan drágává 
teszi a legegyszerűbb kielégítő táplálkozási módot ,az egyszeri mennyiség 
szerinti minimummal szemben, drágább persze még sokkal inkább is lehet. 

Ezen a helyen nem foglalkozhatom kimerítően ezen tudásunk fejlődé-
sével, ami pedig általános ismeretelméleti szempontból is nagyon érdekes, 
sőt még tudásunk mai állását sem ismertethetem kimerítően, hanem csak 
az egyes legfontosabb eredményekre utalhatok. 

Legelőször a táplálék sózását ismerték fel, hogy azok hatnak a szer-
vezetre. Ezeknél könnyű volt kimutatni, hogy az anyagcsere folyamán nem 
változnak meg és mégis igen fontosak. Hatásuk azonban nem volt pontosan 
tanulmányozható, mert tápszereink sótartalmát nem lehetett addig egy-
oldalúan megváltoztatni, mig a vizben oldható organikus anyagok hatása 
nem volt ismeretes. Erre vonatkozó ismereteink pedig a legutóbbi időkig 
csak igen gyérek voltak. 

A következő lépést a fehérje minőségének pontosabb megismerése 
hozta. Már több mint 50 éve hogy tudtuk, hogy egyes fehérjék nem alkal-
masak a szervezet táplálására egyedül. Fischer Emil, a nagy német kémikus 
kutatásai adták meg az alapot a további vizsgálatokra. Az ő munkájának 
eredménye az, hogy ma tudjuk, hogy a fehérje, mint egy lánc, sok külön-
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böző, kémiailag közel rokon mintegy láncszemből van összetéve. A külön-
böző fehérjéket általában egyenesen láncszemek alkotják, de némely fehér-
jéből egyik vagy a másik láncszem hiányzik. Az állati, illetve emberi szer-
vezet egyes ilyen gyűrűket maga is tud készíteni, van azonban olyan, amit 
nem. Ha olyan fehérje van a táplálókban, ami éppen ilyen láncszemben hiá-
nyos, az a táplálkozásra elégtelen. 

Majd egyes betegségeket ismertek fel, melyek annak folytán lépnek, 
fel, hogy a táplálék bizonyos alkatrészei hiányoznak. Ilyen a beri-beri és a 
skorbut. 

Mindkettő bizonyos tápszerek vízben oldható alkatrészeinek hiánya 
miatt lép fel. De más alkatrészek hiánya miatt lép fel a beri-beri és más 
miatt a skorbut. A beri-beri hihetetlen pusztítást vitt véghez a távol keleten. 
Legfőbb oka kétségtelenül a táplálék technikai feldolgozása volt. Mert míg 
a régi primitiv módon hántották a rizst, addig nem terjedt el, azonban az. 
uj amerikai, tökéletesebb hántó és rizsfényező gépek munkájának az ered-
ménye. Mert a rizst boritó finom hártya, amit a tökéletlenebb gép meg-
hagyott, az gyakorolja a beri-beri ellen védő hatást. A konzervált tápszerek 
okozta megbetegedés a skorbut is. Igv főleg a nagy hajózások alatt lépett 
fel és különösen a hajós országok, mint Anglia ismerték. De gyakran fel-
lépett háborúkban is. így József császár török háborújában is, és mikor 
a bécsi katonai egészségügyi tanács gyógyítására mindenféle szárított fű-
félét és szárított főzeléket ajánlott, akkor már megírta egy katonaorvos, 
hogy csak a friss főzelék és friss gyümölcs használ ellene s főleg a citrom 
hatásos gyógyszere. Az ilyen hatás egy harmadik faj tá ja különösen fontos 
gyakorlati szempontból, mert az európai átlagos élelmezés ritkábban veszt-
heti el az előbbi hatásokat. A tej, vaj, tojás speciális jelentőségét táp- -
szerünkben azonban aránylag sokkal drágábban kell megfizetnünk és így 
könnyebben lesz nemkielégitő. Ezen tápszerek hatása abban nyilvánul, hogy 
jelenlétük nélkül nincs növekedés. Azonkívül ugy látszik, hogy fontos 
szerepük van a tuberculosis prophylaxisában is, ami különösen abban 
nyilvánul, hogy hiányuk folytán a tüdő nem tud fertőző betegségekkel 
szemben védekezni. Empiricus alapon épen ezen tápszerek már régen hasz-
náltatnak a tuberculosis diaetikus kezelésében. Hasonló a csukamájolaj 
hatása is, míg ellenben sem a növényi zsírok, sem a disznózsír nem gyako-
rolják ezen hatást. 

Különösen érdekes az amerikai szerzők azon eredménye, hogy az 
állat nem képes ezt a hatást maga létrehozni. A tehén a tejben csak levá-
lasztja a zöld takarmányban felvett ezen anyagokat. Természetesen ezzel 
még nincs az mondva, hogy általában minden esetben a zöld főzelék vagy 
ennek kivonatai a tejet helyettesithetik, mert ezt az elválasztási folyamatot, 
melyet a tehén végez, még a laboratoriumokban sem tudjuk egészen utá-
nozni; bár az első lépések ez irányban is megtörténtek. Mi tudjuk, hogy 
ezen hatás tényezői zsírokban oldódnak, csakhogy még sok más is oldódik 
amellett a zsírokban. 
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A tudomány eddig különösen azon.. táphatásokkal foglalkozott, 
melyek hijján az élet fentartása nem lehetséges. Kétségtelen azonban, hogy 
-ezeken kivtil még a hatások egész sorozata szükséges. Ezek vizsgálata 
azonban már nagyobb nehézségekbe ütközik. Ide tartoznak a hus, az alko-
holos italok, Coffein tartalmú thea és kávé, a hasonló hatású csokoládé és a 
különböző fűszerek. Sok esetben sikerült itt speciális hatásokat kimutatni, 
azonban tul messze vezetne ezek ismertetésébe ezen a helyen belebocsát-
koznom: Kétségtelen azonban, hogy itt már sok történik luxusigényletből, 
-őt sok ártalmas szert használnak igények tulfeszitéséből. 

Épen ezért fontos, hogy most a táplálkozás élettanát megint egy más 
szempontból tekintsük át. Még pedig abból, hogy miképen választja az állat, 
illetve az ember tápszereit. 

A kísérleti biologia szempontjából feltétlenül a legkülönösebb jelen-
ség. a biologia fejlődésére való tekintettel, hogy az állatok táplálék-
választása eddig nem képezte kisérleti vizsgálat tárgyát. Ez feltétlenül 
csak az anyagcsere élettana által oly következetesen hangoztatott „de 

•gustibus non est disputandumra" vezethető vissza. Ez, amint láttuk, aa 
anyagcsereélettan fejlődésének szempontjából feltétlenül szükséges volt. 

Teljesen ellentétben a modern élettan ezen kisérleti nemtörődöm-
ségével azt látjuk, hogy ami az ösztönszerű tápszerválasztás élet-
és egészségfenntartó értékét illeti, ez még a physiologusok közt is nagy 
jelentőségnek örvend. Sőt nem egy esetben ennek a pontos működését 
túlságosan is túlbecsülik, bár a történelemből jól tudjuk, hogy az izlés egy-
oldalú kultusza az emberiséget nagyon hibás utakra, egész kultúrák lejtő-
jére vezette. A helyes értékelést csak a kísérlet adhatja meg. Mielőtt azon-
ban ezen kérdések tárgyalásába bocsátkoznánk, még egyszer emlékezzünk 
meg Le Rov szavairól, mert ha a tudomány végeredményben az emberiség 
részére gyakorlati eredményeket kell, hogy szolgáltasson, nenr lehetséges 
ezeket a gyakorlati eredményeket kikényszeríteni. Hanem az útnak az 
igazságtól a hasznosság felé kell haladnia, nem pedig fordítva. Ha a tudo-
mányos vizsgálatok egy ilyen veszedelmes téren mozognak, mert oly nagy 
mértékben hasznos minden eredményük, ezen szavakat nem hangsúlyoz-
hatjuk eléggé. 

A 18-ik század végén az állati ösztönnek igen nagy jelentőséget 
tulajdonítottak és nagyon sokat foglalkoztak vele. Buffon, a hires zoologus 
... tudományos eredménye" is az, amely szerint „tous les animaux ont en soi 
um instinct, qui ne les trompe jamais". 

Ma nagyon jól tudjuk, hogy ez nincs egészen igy. Az ösztön általá-
ban, de különösen a kísérletileg oly jól vizsgálható táplálékválasztás ködös, 
mysticus, csodás tulajdonságait levetette és kísérlet tárgyát képezheti. Azt 
látjuk, hogy ugyanugy, mint minden ingerré való reakció igen nagy mérték-
ben célszerűen hat, sőt azt mondhatjuk, hogy az nagyon sok esetben ugy 
van. ismeretes az eseteknek egész sorozata, melyekben nem láthatunk célsze-

rűséget, sőt hol az állat ösztönétől célszerűtlenül vezetve halálba rohan. Ma 
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csak a legdurvább vonásokban tudjuk, hogy mennyiben célszerű az ösztön 
és mennyiben nem. Általános szabályok erre vonatkozólag még nem állítha-
tók fel. Annyi azonban már bizonyos, hogy az ilyen eredményekhez nem ju-
tunk qualitativ és gyors kísérletekkel, hanem csakis quantitativ, az állat 
egész életére kiterjedő mérésekkel. Az idevágó jelenségek szigorú ismétlő-
dése arra mutat, hogy ezen ösztönt époly állandó, nagy természeti törvény-
szerűségek határozzák meg, mint az anorganicus világ folyását és hogyha 
az emberi életben ugylátszik, mintha a szabad akarat intézhetné ezeket a 
dolgokat, az csak csalfa látszat, mert a kísérleti körülmények egyrészt nem 
állandóak, másrészt pedig valójában még az embernél is a válogatás lehető-
sége csak igen rövid időközökre vonatkozik és szoros összefüggésben van az 
előbb fogyasztott táplálékkal. Legszebben bizonyítják ezt olyan kísérletek, 
mikor egyesek kisérleteket végeztek önmagukon egyoldalú táplálkozással. 
Milyen hamar tiltakozott ez ellen az ösztön! Hány orvosi rendelés akad meg 
a beteg ösztönének ellenállásán és valószínű, hogy ilyen esetekben az ösztön 
tiltakozása célszerű. Hogy a táplálékválasztás nemcsak rendes állapotban 
történik célszerűen, hanem hogy a beteg a táplálékban ösztönszerűen gyógy-
szerét találhatja, azt Moleschoff egy igen érdekes megfigyelése mutatja: 
„Menschen die an Skorbut oder überhaupt faulichten Krankheiten leiden, 
essen häufig gerne saure Früchte, Limonen, Pomeranzen." Ezt irta, anélkül 
hogy ezen gyümölcsöknek specifikus gyógyító hatást tulaj donitana. Ma 
tudjuk, hogy különösen a citromnak feltétlen gyógyító hatása van a skorbut-
nál, ami épen egy „vitamin" hatására vezethető vissza. Tehát a beteg nor-
málistól eltérő állapotának megfelelő, jó hatást is bir tápszerében választani. 
Ugyanilyen jelentőségű Moleschott-nak egy másik megfigyelése, mely szerint 
chlorosisban szenvedő lányok a vastartalmú táplálékot kedvelik. Itt azon-
ban meg kell jegyezni, hogy a vas szerepét chlorosisnál Moleschott ismeri. 
Viszont bizonyos az is, hogy épen betegségekben a táplálék választásának 
célszerűsége a legnagyobb mértékben csökkenhet, erre vonatkozó ismereteink 
azonban tul gyérek ahhoz, hogy összefoghatóan tárgyalhassuk. 

Ha sok esetber. kimutatható is, hogy az ösztön megmutatja-az állat-
nak, hogy melyik a jobb táplálék, semmiesetre sem mondható az, hogy ab-
solute vezeti az állatot, mert az állat a rosszabb táplálékból is választ. Na-
gyon kevés és már csak igazán biológiailag nagyon rossz táplálék az, melyet 
az állat meg sem érint. 

Az ily irányú állatkísérletekben legfeltűnőbb, hogy a különböző álla-
tok igen egyformán választanak. Ha a kísérlet elején nagyobb eltérések van-
nak is közöttük, ezek hamar kiegyenlítődnek, ugy hogy valóban majdnem 
quantitative meghatározhatjuk különböző táplálékok közt való választását. 
Különösen feltűnő, hogy gyakran a táplálék választása a kísérlet közben 
hetekre, hónapokra terjedő periódusokban változik az állatnál. Itt is külön-
böző állategyedeknél a periodusok hossza nagyon változik. Különösen fontos, 
hogy az álllatok táplálékválasztása nagyon érzékeny olyan behatásokkal 
szemben, melyeket egyébként nem, vagy csak nehezen tudunk kimutatni. 
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Igy a különböző technikai táplálék feldolgozási módszerek igen lényegesen 
befolyásolják azt. Az őrlésnél például ki lehetett mutatni ezt a hatást, de egy-
úttal azt is, hogy különböző magvaknál ez igen különböző mértékű. Mig ez a 
hatás a búzánál aránylag csak csekély, ugy hogy jól kimutathatóan csak a 
korpára vonatkozik, t. i., hogy a korpa biológiai értéke csökken az őrlés 
alatt igen lényegesen, addig a hüvelyeseknél az őrlés az egész mag lényeges 
megváltozására vezet, amit az ember is azon érez, hogy pl. a borsó őrlésekor 
keserűvé válik. A sojababnál pedig ez a hatás oly nagyfokú, hogy egyéb táp-
szer mellett a fehérjében és zsirban oly dus, de csak egyszerűen megőrölt 
lisztet az állat egyáltalában nem fogyasztja. 
szemben, hanem hascnlő magvak különböző fajaival szemben is érzékeny 
szemben, hanem hasonló magvak különböző fajaival szemben is erzékenv 
indicator az állati ösztön. Igy igen feltűnő, hogy a különböző hüvelyeseknél 
egész határozott a választás, de igy van ez a különböző gabonaféléknél is, 
hol olyan lényeges biologicus különbségeket az egyes fajták között eddig 
nem sikerült kimutatni. Igy a fehér patkány mindig sokkal többre becsüli 
a kukoricalisztet, mint a fehér búzalisztet. Feltűnő volt különösen a válasz-
tás a buza, árpa és rozsliszt között. A kísérlet elején az állatok rendszeresen 
inkább árpalisztet választanak, mint búzát és rozsot, ezt követi egy időszak, 
melyben az állatok a rozslisztre tértek át, a kísérlet utolsó szakában pedig 
az állatok túlnyomóan búzalisztből éltek. Igen érdekes ez a jelenség különö-
sen azért, mert a történeti koron belül az emberiség nagy része hasonló vál-
tozáson megy keresztül, ami fő gabnahasználatát illeti. Még a középkorban a 
leglényegesebb szerepet játszotta az árpa, mint kenyérliszt, ezt követte a 
rozs, majd ezt is vagy kiszorította, vagy kiszorítja a buza. Mintha a Haeckel-
féle phylogenetikus szabály egy táplálkozástani példája állna előttünk, hogy 
t,. i. az egyén fejlődésében ugyanazon az uton halad, mint a faj. Ezen válasz-
tásban tehát a gerincesek nagy családján belül észlelhetjük ezt ^ jelenséget. 
Ami ugyan még nem jelenti azt, hogy ez ezen család minden tagjára áll. Sok 
jel arra mutat, hogy ami a táplálkozást illeti, a zoologiai rendszeren belül 
bizonyos convergentiák észlelhetők, ami pl. különösen közel hozza az embert 
a patkány táplálkozásához, de ami a rendszerrel szoros összefüggésben nincs. 
Csak a további kiterjedt vizsgálatok tisztázhatják ezen kérdéseket ponto-
sabban. 

Az állat táplálékválasztásának ezen érzékenysége alkalmassá teszi 
ezen vizsgálati irányt arra. hogy mintegy indicatorul használhassuk a táp-
szerhatástani vizsgálatok céljaira. Ez a módszer egyszerűen megadja azt, 
hogy hol várható különbség a tápszer biológiai értéke közt, bár minden ilyen 
kísérlet ma még, tekintve hogy az eredmény nem magyarázható egyszerűen 
célszerűségi alapon, további analysisre szorul. Ezen kísérletek rendszeres, 
nagyarányú keresztülvitele teszi azonban majd csak azt megállapíthatóvá, 
hogy mennyiben célszerű az állat tápszerválasztása és mennyiben nem. Nagy 
anyag, amely azonban nem lehet egy kutató eredménye, teszi majd lehetővé 
egyúttal a tápszerválasztás általános törvényszerűségének pontosabb megis-
merését. 
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Ezen rövid áttekintés eléggé mutatja, hogy milyen sokoldalú és a 
gyakorlattal mily nagy mértékben összevágó észlelési mód áll a tápszerlia-
tástan rendelkezésére. 

Ereky Károly nagyon helyesen jegyzi meg, hogy a táplálkozás élet-
tana akkor fog nagy fejlődésnek indulni, ha a gyakorlattal karöltve fog 
haladni. Ma ennek a keresztülvitelére kész az alap. Az anyagcsere élettaná-
nak a chémia és physika szellemében való pontos kidolgozása és a tápszer-
liatástan kereteinek felállitása után megindulhat a gyakorlati kutatás egy-
szerre a tápszertermelés különböző terein is. 

A tápszeriparnak meg kell állapitania azt, hogy a tápszerelőállitási 
módszerek mennyiben befolyásolják tápszereink biológiai értékét és óvakod-
nia kell attól, hogy a természetes táplálékok értékét rontsa, mert különben 
a technika az emberiség rovására fejlődik. Ma egy-egy gyártási módszerrel 
nagy tömegek élelmezését látjuk el. A legkisebb hiba igen sok ember élel-
mezésének lassú megváltozását okozza és kétségtelen, hogy nagyon sok ilyen 
hiba történik. Az ember ösztönszerű táplálékválasztása kétségtelenül rosz-
szabb, mint az állaté és a mesterséges szoktatás ezen ösztön elnyomására ve-
zet. Az utolsó 100 évben különösen, de leginkább a háború alatt és folytán 
minden kulturnép táplálkozása lényegesen megváltozott. Már pedig ezek a 
sajátságok épen olyan jellemzők vagy talán még jellemzőbbek, mint a fajiak, 
már csak azért is, mert lassú, hosszú hatás alatt a faji tulajdonságok megvál-
tozására is vezetnek. Meg kell azért ismerkednünk azzal, hogy miképen táp-
lálkozik az ember egyes országok, de egyes országrészek szerint és rekon-
struálnunk kell, ma már kétségtelenül nehezen, hogy hogyan táplálkozott. 
Ezen a téren nem elegendő azonban, hogy csak qualitativ, vagy fél quanti-
tativ adatokat gyűjtsünk, hiszen csak az igazán quantitativ adatoknak van 
értékük. Ezen kísérletek- természetes kiegészítése, hogy pontosan meg kell 
ismernünk az allattakarmányozás és növénytermelés hatásait. Az őrlés, a 
zsirok kikészítésének példája mutatja, hogy egy ilyen fontos néptáplálék 
fontos quantitativ különbségeket mutathat tulajdonságaiban. A tojásban is 
sikerült finom minőségbeli különbségeket kimutatni. Az ezen irányban külö-
nösen Amerikában végzett vizsgálatok igen biztatóank. Különösen f o n t o s 
annak a megállapítása, hogy a többtermelés biológiai szempontból mindig 
jobb termelés-e? Ismeretes, hogy a háború alatt a buza fajának célszerű 
megválasztásával sikerült Amerikában a termelést igen nagy mértékben fo-
kozni, azonban ez a fokozás főleg a keményítő többtermeléséből állott. Már 
most csak a biológiai hatás pontos vizsgálata döntheti el, hogy ez célszerű-e. 
Éjien hazánkban a többtermelés terén még nagyon sok történhetik, amiben 
igen fontos, hogy már kezdettől fogva minden megtörténjék, hogy az ne le-
gyen káros. Hogy a termelésnek nemcsak „tudományos", de teljesen tudo-
mánytalan megváltozása nem jár mindig a biológiai hatás javulásával, arra 
szép példa a babtermelés változása Európában.- A mostan legjobban elter-
jedt kisszemü bab Amerika felfedezése után jutott Európába; botanikai neve 
phaseolus vulgaris. Lassan majdnem teljesen kiszorította a régen, már a 
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rómaiaknál használt babot, a vicia fábát. Már most a tápszerhatástani kisérlet 
kimutatja, hegy a vicia faba biológiailag sokkal jobb, mint a phaseolus vul-
garis. Sok esetben tapasztalhatjuk, hogy különösen a növényi tápszerek kö-
zött. de az állatiaknál is nem azért választ az ember és állat, hogy tökélete-
sebb tápszert nyerjen, hanem hogy elkerülje a károsakat. A növények im-
munitása az állatokkal szemben igen különböző. Az immun, káros növénye-
ket az állat nem választja. Az emberi kultura fejlődésének egyik legnagyobb 
lépése volt, mikor az ember ezt az immunitást sok esetben meg tudta törni 
vagy legalább is nagy mértékben lecsökkenteni. Ez a főzésnek, általában a 

M alkalmazásának legnagyobb jelentősége. Természetesen a hő nem alkal-
mas minden káros hatás megszüntetésére. Az embernek itt Scylla és Charyb-
dis közt kell átjutnia, mert ugyanaz a hőhatás, mely bizonyos fokig sok eset-
ben jó, túlságos mértékben vagy sokáig alkalmazva káros. Ezen hatásokat 
azonban csak nagyon kevés esetben ismeri a tudomány pontosan, ami sajnos 
Igen sok káros hatást váltott ki, amikor ezeket a hatásokat a technika ki-
vette a jó háziasszony kezéből. A kultura utja nem visszafelé vezet és ha 
ezeket a határokat a tudomány állapitja is meg pontosan, nem csekély mér-
tékben vették ki épen ezen a téren részüket a női tudósok, és megállapít-
ható. hogy a nők működése ezen a téren nélkülözhetetlen. Ezen kérdésekben 
a jövő tudományos munkája még sok szép eredményre fog vezetni. A ma 
szempontjából azonban különösen Közép Európára a táps'zerhatástan más 

szempontból a legfontosabb. Ha már a háború előtt a legtöbb ember csak ne-
hezen kereste meg mindennapi kenyerét, akkor ez a szociális kérdés a béke 
következtében nemzeti kérdéssé lett. Az a gazdasági nyomás, melyet a béke 
Közép-Európára hozott, elviselhetetlen teher azért, mert Közép-Európa népei 
-azt becsületesen megtartva nem tudnak sem minőségileg, de mennyiségileg 
sem rendesen táplálkozni. Ezen az utón csökken a munkaképességük, a tar 
lós hatás alatt azonban tönkremegy az egészségük. Ha a régi háborúk arra 
vezettek, hogy egyes népekét egyszerűen kardélre hánytak, akror a táplál-
kozás élettanának mai állása szerint ez a béke még kegyetlenebb, mert hosszú 
mm 1-gkepteleusegre és még lassúbb halálra itél egész népek -t. Ha ez ellen 
minder eszközzel küzd mindenki, nemcsak minden állam, hanem minden 
egyén, ez (sak arra hárul, aki ezt az ördögi gondolatot kitalál; .Különöse;) 
az angol Os E.nuùkai kutatók mutattak rá arra. hogy ,i táplálék qualitativ 
hatásai milyen lassan jelentkeznek még sokkal gyorsabban fejlődő "állatok-
nál is, mint az ember. Az embernél kétségtelenül még sokkal később is je-
lentkezik a káros hatás, mint a sokkal rövidebb ideig élő állatnál. Ezért bát-
ran mondhatjuk, hogy ma még tul kevéssé ismerjük a táplálkozás káros kö-
vetkezményeit és még évek múlva is fel fog lépni ennek a hatása. Ezért nem 
léphetünk fel ezzel a káros hatással szemben kellő eréllyel. Tudatára keli hoz-
nunk mindenkinek, hogy az ember mindennapi táplálkozása nem lehet poli-
tikai játék és retorzió kénye-kedvének kiszolgáltatva. Ez sokkal kegyetle-
nebb, mint a búvárhajó vagy a legtökéletesebb gépfegyver, mert sokkal többe-
ket talál egyszerre és csak lassan pusztitja őket. Ez a leghatalmasabb fegyver 
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pedig még ma a békében is működik és a hosszu hatás miatt jobban mint a 
háborúban. 

Liebig a nagy német ehemicus azt mondta, hogy minden erőszak, min-
den kényszer azon az országon toroltatik meg a legrettenetesebben, amelyik 
azt gyakorolja. Remélhetőleg ez most is igaz lesz, de hogy még mennyi ál-
dozatot fog ez a rettenetes gazdasági fegyver szedni, nem lesznek-e kis or-
szágok teljesen áldozatai, azt nem tudjuk. A tudomány feladata előrelátni. 
Azt mondhatjuk, hogy a nagy quantitativ hiányt a tápszerek óriási többter-
melése fogja felváltani. Már ma is látjuk ennek a kezdetét. Már a háború 
előtt óriási területek termeltek gabonát a régi világ termeléséhez képest; ez 
a termelés a háború alatt még fokozódott és kétségtelen, hogy a többtermelés 
tökéletesbitésével ez még igen nagy mértékben növekedhetik. Európát a mai 
hiánnyal fezemben, ha az emberek észre fognak térni, el fogja borítani más 
világrészek már meglévő tápszerfölöslege, — akkor hazánknak nehéz ver-
senyt kell majd kiállania. Előreláthatólag nemcsak a kivitel dolgában, hanem 
a hazai piacon is. Ezen csak jó minőség segíthet. Különösen Amerikában ezen 
a téren ma lázas tudományos, valamint technikai munka is folyik. Csak ugv 
állhatunk meg a népek versenyében, ha ebben meg tudjuk állni helyünket. 
Ez a kis terület nem versenyezhet abban, hogy mennyiségben sokat termel-
jen Amerika, Ázsia és Ausztrália nagy sikságjaival, annál inkább abban, 
hogy jót termeljen. Mintegy az utat mutatja ebben az irányban Magyaror-
szág istenadta ajándéka, a minőségileg páratlan buza. Ami jó, azt meg kell 
tartani és hozzáhasonlót alkotni, ez a feladatunk. 

Csak rövid összefoglalásban adhattam ennek a kis kettős tudományág-
nak , a tÉplÉlkozás élettanának mintegy geographiáját, hogy hogyan látom az 
egyik részen művelt, fényes, nagymultu tudományokkal, a mathematikával, 
physikával, chémiával való viszonyát, az anyagcsere élettanának az exact tu-
dományok felé' való oiientálódását, a tápszerhatástannal szemben, mely in-
kább a másik határ felé-hajlik, hol nem oly régi. még inkább sötét, de annál 
bujább tenyészetü tudományszakokkal áll érintkezésben, nevezetesen a gya-
korlati orvostudománnyal és az élelmiszerek technológiájával, melyek a tu-
dományok történetében csak jönni fognak. Fontosságát ennek a kis tudo-
mánynak centralis fekvése adja meg és az, hogy ma ő van soron. 

Európa kulturáia a physika és chémia csodás kifejlődésére vezetett. 
Egy kiváló német philosophus ma a „Niedergang des Abendlandes" és vele 
a kultura visszafejlődését, egy uj középkor kezdetét jósolja. Mí biológusok 
ezt nem hihetjük. Nem hihetjük a biológia hajnalán, amikor azt látjuk, hogy 
a chémiai és physikai módszerek egyszerű utánzása után egy uj, önálló, * 
physicával egyrangu, exact-kísérleti biológiában folyik a legszorgalmasabb 
s már is igen eredményes munka. Ennek az előfutárja sok szempontból a 
tápszerhatástan. 

Tudományunknak ilyen madártávlatból való áttekintése nem teszi lát-
hatóvá egyrészt azt a serény munkát, amely épen sok helyen folyik, de más-
részt más tereken sok éles', de többnyire meddő harcot sem. Ez nem is lehe-
tett a mai előadás feladata. Mindenesetre hangsúlyoznom kell, hogy ma Ma-
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gyarországon a tudományos Kutatás lehetőségei sokkal rosszabbodtak a há-
ború folytán és különösen a táplálkozás élettanának művelése vált nehézzé, 
pedig azt legalább meg kellene tartani, ami már itt van; mert Kisbán Miklóst 
idézve bizton elmondhatjuk, hogy „erre vezet a magyar nép útja". 

Dr. Berczeller László. 



A statisztika szervei a háború alatt. 
Bármily régen főtt is a világpolitika és világverseny boszorkány-

konyhájában a háború mérges kotyvaléka, az kétségtelen, hogy a be nem 
avatott milliókat meglepetésszerűen érte s a statisztika csöndes, rendes 
műhelyeibe is egészen váratlanul jutott el. A nagy kavarodás első heteiben, 
amikor a hadbahivások első parancsszava válogatatlanul elvitte a katonai-
lag kiképzett fiatalabb korosztályokat, mikor a hadüzenetek a félvilágot 
harcba keverték s a közvetlenül nem érdekelt feleket is ugy megriasztotta 
a hirtelen világbonyodalom, hogy még távoli világrészekben is morató-
riumokkal védekeztek gazdasági rendjük összeroppanásának veszedelme 
ellen, a statisztika tanácstalanul húzódott meg. Érezte, hogy a hirtelen kelet-
kezett forgószélben neki nem lehet szerepe s apró mérőeszközei nem tudják 
nyomon követni azokat a gigantikus lépéseket, amelyekkel a háború óriási 
útjára indult. S ugy látszott, hogy a vihar sokkal nagyobbszabásu, hogysem 
tartós lehetne; a rövid idő alatt, amig tombol, nem lehet ellene tenni semmit, 
legföljebb utólag venni számba a kártételeit, mint ahogy a gazda is födél 
alá húzódva várja ki, mig a jég vetéseit paskolja s csak a vihar elmulta 
után jár ja be a határt, meggyőződni, hagy mennyit vesztett. 

Ezért a statisztika szervei szerényen félrehúzódva, beleolvadtak az 
általános erőfeszitésbe; innen van az, hogy kezdettől fogva oly sok statisz-
tikus hagyta életét is áldozatul a háborúnak. Mikor néhány hónap lepergett 
a háborúból, a statisztika érezte már, hogy a társadalmat megrázkódtató 
nagy eseményeihez a maga mérőeszközeit is oda kell idomítania. Még min-
dig u^jfc, tetszett azonban, hogy a háború nem lesz nagyon tartós, tehát 
következményei sem mélyrehatók; legfeljebb a naptári évet, amelynek 
határpontjaihoz alkalmazkodva mutatta ki a statisztika az adatait, ketté-
törik s a megfigyeléseket azon időszakról, mely a harc kitörésétől a fegy-
verszünetig eltelik, külön kell összefoglalni. ÉS' megrögzíteni néhány olyan 
jelenséget is, amely a háború kezdetén egyelőre kizárólagos tünemény gya-
nánt mutatkozott, amikor a nagyobb komplikációk még csak erjedtek, de 
nem törtek ki a fölszinre. Eleinte inkább a gazdasági pangásnak, irányvesz-
;tett tájékozatlanságnak a jelenségei bukkantak elő: a termelő és kereskedő 
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osztály látszott súlyosabban érintettnek. A hadbavonulások nagy tömege 
dacára is munkahiány mutatkozott, az adók szabályos befolyása akadt meg, 
némely közvetett adónem is sokat szenvedett, a zálogházak forgalma növe-
kedett s egy uj mozgalomnak, a társadalmi segitőakciónak hirtelen fellobba-
nása látszott figyelemreméltónak. Az első háborús statisztika nem is mert 
többre vállalkozni, mint ezeknek az intenzivebb s az időbeli részletekre is 
jobban kiterjedő megfigyelésére s azokra a tanácsokra, amelyeket a had-
vezetőségnek adott, hogy a hadbahivott népesség foglalkozás és kor sze-
rinti megoszlását, a betegek, sebesültek és halottak adatait hogyan mentse 
meg az elkallódástól. A népesedés jelenségei közül a polgári lakosságban 
eleinte csak a házasságkötések csökkenése.s a vándormozgalom kényszer-
tilalma ötlött fel; majd megkezdődött a születések hirtelen hanyatlása, míg 
a halandóság — melynek mértékét a harcmezőn alig lehetett megállapítani — 
az itthon maradt lakosság körében is fokonkint fájdalmasabb lett. A hadi-
veszteségekről hézagosan és elkésve kiadott jelentések összegezésével is 
kísérletezett a statisztika: általában igyekezett a társadalom kóros' érveré-
séből a szokatlant, ritmutalant följegyezni pedáns orvos módjára. De a láz 
merőben külső szimptóma s ennek mércsikélése közben a gazdasági és társa-
dalmi életnek beteg kinövései sokkal jobban elhatalmasodtak, hogysem a 
megkezdett kisebb arányú megfigyelések azok mértékét és súlyát meg tud-
ták volna Ítélni. 

Milyen változás minden vonalon! Pusztulása hosszú élet föltételeivel 
biró egészséges fiatalságnak, kénytelen oltalma a satnyáknak. Elmaradó u j 
frigyek, számban összezsugorodott u j nemzedék. Bőséges aratása a halál-
nak, mely a gyér bölcsőket is fölkeresi s a megtámadott szervek betegségeit 
gyorsan fejleszti tovább. Néptelenedő falvak, pedig kivándorlás sem pusz-
tít, terhüket alig biróan duzzadó városok, melyeket a bevándorlás, mene-
külés is növel. Kezdetben enyhülő bünélet, mert a btinre leghajlóbb férfi 
katonai regulák alatt él; aztán a magára hagyatott küzködő asszony sodró-
dik a bünéletbe, hogy őt kövessék a forgatagba a fiatalkorúak, előbb a fiuk 
s utánuk szédüljenek mind fájdalmasabb gyorsasággal a leányok is. A 
vagyoneltolódásoknak hihetetlen méretei; értékes társadalmi rétegeknek 
fokozatos hajszolása a nyomorúságba s amellett az ismeretlenségből felbuk-
kanó uj alakoknak nemcsak hirtelen növekvő jóléte, hanem dölyfös fény-
űzése is. És mindezek mellett a küzdő államoknak az a végső erőfeszítése, 
amely az anyagok valódi ínségében (legyenek azok élelmiszerek, ruhák 
vagy hadianyagok) a legtulzottabb takarékosságot igyekszik kifejteni, de 
minden ujabb rendszabálya növeli az azt kijátszók élelmes seregét. Meg-
megujuló áldozatkészségek és ugyanugy megujuló nyereségvadászatok az 
állami kölcsönök kibocsátásánál. Az államok kénytelenek gúzsba kötni a 
forgalmat, a fogyasztást, a termelést s nem veszik észre, hogy közben ez 
a guzsfonal a saját testükre csavarodik, megakadályozza szabad mozgá-
sukat, a tilalmak és parancsok papiros villámok maradnak s az állam tehe-
tetlenül nézi, amint a fékét szakitott gazdasági élet eddig ismeretlen utakon 
zihálva, szabálytalanul vonszolódik tovább. 
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Mikorra azonban a statisztika ezeknek a jelenségeknek a világot át-
alakitó nagy befolyását fölismerte s a nagy küzdelem megörökitésére való 
hagy eszközöket kereste, (Magyarország kezdeményezésére 1916-ban óhaj-
tottak a központi hatalmak főbb vonásaiban egységes háborús statisztikát 
létesíteni) akkorra már lélekzetnyi ideje sem maradt hozzá, mert a háborús 
igazgatás egyre több nyilvántartó teendőt bízott reá. Egymást érték a föl-
vételek a hadirokkantakról, évi népösszeirások, siirü készlet- és termény-
fölvételek váltak szükségessé, hogy amindennapi kenyérrel való ellátás ter-
veit meg lehessen csinálni, a statisztika színe elé idézték mindazokat az 
anyagokat és gyártmányokat, amelyekre a hadiigazgatásnak és a népesség 
ellátásának szüksége volt, ideértve a fémeket, textilanyagokat, kőolajat, 
fát, szenet stb. Egységes akarat óhajtotta vona irányítani a termeivények 
szétosztását s ez minden rendelkezését a statisztikára kívánta alapítani. 

A statisztika teljesítőképessége abban az irányban kétségtelenül rom-
lott, hogy olyan adatok közvetítőjévé kellett válnia, amelyeket a felülkere-
kedett önzés mindig jobban igyekezett eltakarni s amelyek kutatásához 
korábbi szervezete is hiányzott, mert a jegyzői, tanitói személyzet kicseré-
lődött S' ismeretlen viszonyok közé kerülve, háborús tulmunkával is küz-
dött. A statisztikai adatszolgáltatás megbízhatóságának nagy gyengülése 
nemcsak abban a vonatkozásban mutatkozott, ahol hadiérdekből kellett 
kutatni az egyén anyagi viszonyait érintő adatokat, hanem minden egyéb 
viszonylatban is: a hátralékokkal elöntött bíróságok épp ugy nem tudták 
rendes statisztikai munkájukat végezni, mint az egyensúlyukból kibillent 
hitelszervezetek, az óriási teljesítményekre kényszeritett közlekedési válla-
latok, vagy a helyettes nőtanitókra maradt iskolák. 

Végelemzésben tehát a statisztika a háború derekán tul nemcsak a 
nagy átalakulásoknak megfigyelésétől maradt el, hanem békés munkájából 
is mindig többet kellett, mint valami haszontalan homokzsákot eldobnia, 
hogy annál könnyebben röppenjen hirtelen támadt uj célja, az emberi és 
hadi anyagok falanszterszerü nyilvántartása felé. S a falanszterhez való 
közeledés Magyarországon legalább tovább folytatódott s orosz mintára, 
mely.a statisztikát kívánta főelosztószervül tekinteni, a kommün nálunk is 
az áruüzletek készleteit, a gyárak termeivényeit a statisztika utján akarta 
a fogyasztás felé irányítani. Nagy rombolást okozott ez a statisztika hitelé-
ben általában, anélkül, hogy" a tényleges életviszonyok megvilágításához 
valamennyire is közel vitte volna. A statisztikai, az államgépezetben látszó-
lag magasabbrendü szerephez juttatták, valójában azonban teendőit mecha-
níkusabbá tették; az élet megfigyelőjéből annak egyszerű számvevőjévé ala-
csonyították. 

A világháború ugy telt el tehát, hogy a statisztika nemcsak nem tudta 
betölteni az ily rendkívüli időkben ráváró igazi hivatását, hanem tudomá-
nyos teljesítőképessége és hitele csökkent is. 

Némi vigasztalás, hogy azok közül az államok közül, amelyeknek 
statisztikai munkásságát a háború alatt megfigyelhettük, a magyar hivatalos 
statisztika viszonylagos életerejével és frisseségével kivált. Ausztria már a 
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háború elején panaszkodott statisztikájának válságára* s a háború be-
fejeztével a panaszok, ha más formában is újra megismétlődtek,** a hiva-
talos staitsztika * teljesítményei pedig valóban a legcsekélyebbre zsugorodtak. 
Németországban a statisztika alacsonyabb szerepre szorítása és igazi hiva-
tásától való eltérítése szintén sok aggodalmaskodó hangot váltott ki*** s 
nem ok nélkül, mert a német államok valódi statisztikai munkássága is na 
gyot hanyatlott a megpróbáltatások éveiben. 

Hazánkban a hivatalos statisztika munkaerejét a nagy mérkőzés után 
is a háborúval kapcsolatos rendkívüli teendők vették' igénybe s akadályoz-
ták meg egy ideig, hogy a társadalmi élet egyéb jelenségeiben történt válto-
zásokat tüzetesebben szemügyre vegye: a béketárgyalásokra való előkészüle-

" jf 

tek, az ellenséges megszállások kárainak megállapítása stb. voltak a fel-
adatok, amelyek már ismét a statisztika munkájának magasabb értékelését 
jelentik. Ezeket követte az 1920. évi népszámlálás, a háború utáni idő első 
nagyobb statisztikai művelete. 

A tanulság, amit a föntiekből leszűrhetünk, nemcsak azért figyelemre 
méltó, mert a közvetlen mult idők emlékeihez kapcsolódik, hanem főleg 
azért, mert mióta a müveit államokban statisztikai működés rendszeresen és 
szakszerűen folyik, a világháború ideje volt ennek a működésnek az első 
nagy próbatétele. A próbaidő azt mutatta, hogy a statisztika ezidőszerint 
nem képes a társadalmi életnek ilyen közeli, rendkívüli zavarait megfigyelni, 
amint a szeizmográf is közeli kisebb, vagy távoli nagyobb rezgéseket ir le 
csak szabatosan, de közeli nagyobb rezgések idején a tü kiugrik a helyéből 
és a legérdekesebb tünemények föl jegyzésével adós marad. Anélkül, hogy 
hasonló katasztrófák lehetőségét említeni akarnók, utalnunk kell arra, hogy 
a statisztikának, ha a társadalmi jelenségek hivatott tolmácsolójának tartja 
magát, keresnie kell az eszközöket arra, hogy e jelenségeket a legnagyobb 
kuszáltságukban is megfigyelhesse. Még friss emlékben vannak a közelmúlt 
eseményei s a statisztikának ez idő alatt való bizonytalan tévelygései: az 
elmélet teendője volna kritikai föl jegyzésével keresni a legalkalmasabbnak 
látszó eljárásokat, amelyekkel a fölbolygatott társadalmi és gazdasági rend 
olyan zavaraiba bevilágíthat a statisztika, amelyek ezúttal teljesen földeri-
tetlenül maradtak. 

Buday László. 

*) Dr. K. Pribram: Österreichs Statistik am Scheidewege. Statistische Monat-
schrift 1915. 

**) Dr. Walter Schiff: Die amtliche Statistik und die neuen Erfordernisse 
der Zeit, Wien 1919. 

***) A Deutsches Statistischer Zentralblatt 1916—1921. évf. 



Közlemények és ismertetések. 
« . 

Hogyan javítsuk meg keres-
kedelmi mérlegünket? 

Pénzünk nagymértékű romlása és a nőttön növő drágaság a köz-
ügyeimet mindjobban reáirányitják külkereskedelmi mérlegünkre, mint 
amelynek alakulásától koronánk értékelése és az árak színvonala jórészt 
függnek. Ha a drágaságot enyhíteni, pénzünket megjavítani akarjuk, ugy 
kereskedelmi mérlegünket, mely az 1921. évben hozzávetőleges becslés sze-
rint 21 milliárd koronával passzív volt (43 milliárd korona ára behozatal 22 
milliárd korona ára kivitellel szemben) valahogyan egyensúlyba kell hoz-
nunk. Tehetjük ezt vagy a behozatal csökkentésével, vagy a kivitel növe-
lésével. 

Nem óhajtok itt a két mód relatív előnyeivel és hátrányaival be-
hatóan foglalkozni; csupán fel kívánok hozni magának export-import mér-
legünknek szempontjából néhány érvet az importnak szigorú behozatali tilal-
makkal és magas vámokkal való további erőszakos leszorítása ellen. 

1. A behozatal megtiltása, korlátozása, vagy magas vámokkal meg-
terhelése nem jelenti minden esetben okvetlen a behozatal tényleges meg-
szűnését. illetőleg megcsappanását, hanem számos cikknél mindössze az 
importnak illegitim utakra való terelését. Természetes határok hijján a fő 
eredmény csak a csemészet rendkívüli felvirágozása lehet. 

2. A behozatal megnehezítése a nyersanyagok, félgyártmányok és 
termelési eszközök beszerzését is' gátolva és megdrágítva hátráltatja a ter-
melő munkát, kivált a feldolgozó ipar esetében. Akadályozott termelés pedig 
növekvő importot és' csökkenő exportot jelent, 

3. A behozatal túlzott megszorítása a külföldi verseny kizárásával 
ernyesztőleg és kényeztetőleg hat a hazai termelésre, veszélyeztetve annak 
produktivitását és odavezetve, hogy végül is még kevesebbet fogunk ki-
vihetni és még többet kell majd behoznunk. A jelenben annyira elharapódzó 
sztrájkok és kizárások sem egyebek ezen elernyedés és elkényeztetődés 
tüneteinél és alig szenvedhet kétséget, hogy külföldi konkurrencia mellett 
a dolgok idáig nem fajulhattak volna. 
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4. Az import erős korlátozása — hacsak átmenetileg is — általános 
áremelkedést szül, ami, amellett, hogy ellentétben áll a behozatalt gátló 
intézkedések fő céljával, a drágaság mérséklésével, a- kivitelt is sújtja, 
amennyiben azok malmára haj t ja a vizet, akik a drágaság ellenszereként az 
export (elsősorban, de nem kizárólag az élelmiszer-export) további korláto-
zását, sőt teljes betiltását követelik. 

Előáll igy az a képtelennél is képtelenebb helyzet, hogy a kötött be-
hozatal által mesterségesen és nagyban elősegített drágulást a kivitel meg-
kötése által ugyancsak mesterségesen előidézendő olcsósággal akarják le-
törni. Mi az eredmény? Kereskedelmi mérlegünk a behozatal csökkentése 
folytán többet vészit a kiviteli oldalon, mint amit nyer a behozatalin. 

5. Behozatalunk megszorítása tehát törvényszerűen elvezet kivitelünk 
megszorítására és' az ilyetánkép uj erőre kapó exportellenes politika a kere-
seti lehetőségeket szűkítve és bizonytalanná téve, rombolólag hat a termelő 
kedvre; termelésünk satnyulása pedig kereskedelmi mérlegünkön bosszulja 
meg magát, mely feleslegeinknek ilyenekként való megbélyegzése révén is 
érzékeny kárt szenved. 

6. Az import megakadályozásával kiböjtöljük magunkat a behozni 
szükségelt cikkekben, kitéve magunkat a külföld által való kiuzsoráztatás 
veszedelmének, amely veszély annál nagyobb, mert a behozatalnak engedély-
hez való kötésével és ezen engedélyek szigorú elbírálásával ugyanakkor a 
világ tudomására hozzuk, miben szenvedünk hiányt. Végeredményben 
amennyivel kevesebbet hozunk be, annyival többet fizetünk a behozottakért. 

Lévén ilykép a behozatal mesterséges csökkentése egy veszedelmes, 
mert kétélű fegyver, kereskedelmi mérlegünk egyensulybahozatalára nem 
marad más, mint a kivitel fejlesztése. Ehhez alig szükséges egyéb, mint a 
fennálló kivitel-gátló intézkedéseknek, úgymint a kiviteli illetékeknek, kor-
látozásoknak és tilalmaknak megszüntetése, ami ,tekintettel a fogyasztás 
érdekeire, természetesen csak lassú fokozatokban az évek során hajtható 
végre. 

A kivitel felszabadításával párhuzamosan szabaddá teendő azonban a 
behozatal is, még pedig a következő meggondolásokból: 

Először: Valutánk alacsony árfolyama mellett ,a szabadabb kivitel 
könnyen megfoszthat bennünket kivinni engedett cikkeinktől. Ezért, amint 
megengedjük egy bizonyos áru kivitelét, azonnal lehetővé kell tennünk 
ugyanazon áru behozatalát is. 

Másodszor: Nem elegendő termények és1 áruk kivitelét engedélyez-
nünk: ezeknek versenyképeseknek is kell lenniök a világ piacain, amik hogy 
lehessenek, az összes áruk és termények könnyű és vámokkal tul nem terhelt 
behozatalának általános munkabér és ármérséklő hatásával biztosítanunk 
kell ipari és mezőgazdasági termékeinknek az olcsó előállíttatást. 

Világos tehát, hogy ha többet akarunk kivinni, ugy behozatali tilal-
makkal és magas vámokkal nem szabad gátat vetnünk a behozatalnak, mint 
ahogy viszont ha a behozatal korlátozásával próbálunk célt érni, el kell ké-
szülve lennünk a kivitel összezsugorodására. 
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Ezért fejeztem ki magam akként, hogy kereskedelmi mérlegünk meg-
javítására a megoldás — egészben véve — vagy, vagy. Vagy emeljük a ki-
vitelt, vagy csökkentjük a behozatalt. A két megoldási mód bajosan egyez-
tethető össze. 

Itt állunk tehát az utak elválásánál. Választanunk kell. A bölcsesség 
elemi szabálya parancsolja, hogy a könnyebben járható utat válasszuk és 
hogy — különös tekintettel erőink fogyatékosságára — feltétlenül óvakod-
junk a tévelygéstől. 

I f j . Ja ritz András. 

i békeszerződéseit bírálata 
Géza Lukács: Fort - mit den Friedensverträgen 

(von Versailles, St.-Germain. Trianon, Neu illy. SèvresV 
Unter Mitarbeit von Dr. W. Radoslawoff und Baron 
v. Rosen. 1922. Hans Robert Engelman, Berlin 124 1. 

A munka mindenekelőtt a párisi békekötéseket ismerteti. Utolsó két 
fejezetében szól a békekötés hatásairól. Végzetes következményeinek egyike 
a vah.tavDz'i.yok teljes megzavarása: a világ ír;-, valutaerős is valuta-
gj-öugi ország kból all, de az előb'uek alig vannai- jobb helyzetben az 'ir.ib-
biaknál. Kivált karos a márka borzasztó hullámzása. Ezen hullámzás folytán 
az egész nemzetközi forgalom kijött sarkaiból, részben összetört, részben 
vad spekulációnak esik áldozatául. A világ némely részeiben óriási áru-
tömegek gyűltek össze, melyek teljesen elvesztették értéküket, mert nincs 
senki, aki meg akarná venni; ós más-más vidékeken nagy az áruhiány. 
Európa legtöbb országában nagyobb elszegényedés és munkanélküliség fej-
lődik. És ebben a nyomorban szenved a közgazdaság nemcsak a háborúban 
résztvett országokban, hanem a semleges államokban is. Svájc nagy nehéz-
ségeket szenved, nyersanyagokat nem tud szerezni és magas valutája betű-
szerinti értelemben tönkreteszi iparát. Csokoládé-, kondenzált tej- és' óra-
ipara, de elsősorban vendégszálló üzlete pang. Számos vendégfogadója üre-
sen áll. Az iparpangás következtében a munkások nagy része kivándorol. 
Hollandia részben jobb helyzetben van, mint Svájc, mert vannak gyar-
matai és onnan kaphat nyersanyagokat; de ipar és kereskedés a magas 
valuta folytán pang; nagy a drágaság mindenütt. A Skandináv államokban 
főkép a márka hullámzása károsan hatott, A Skandináv országokban a gazda-
sági válság okát a békeszerződésekben kell keresni. Spanyolország, mely a 
háborúban legkevesebbet szenvedett, most kezdi érezni a valutazavarok ha-
tását és hasonlókép a békeszerződés revíziója mellett szólal fel. De maga 
Franciaország, mely látszólag győzelmi mámorában mindent elért, szomorú 
helyzetben van. Államadóssága 32 milliárdról a háború alatt 265 milliárdra 
szaporodott, nem számítva azt a 26 milliárdot, melyet Amerikától a háború 
folyamán kapott és melyért eddig még kamatot sem fizetett. Kereskedést 
a békeidőbelinek 60 százalékát mutatja és 2 milliárd passziv. Munkakedv 
népében hiányzik, miután mindent Németország jóvátételétől vár. Olasz-
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ország államadóssága havonkint egy milliárd lirával emelkedik; kereskedése 
Németország, Ausztria és Magyarország fojtogatása folytán erősen hanyat-
lik, a béke állapotáról egyik leghíresebb publicistája mondja: Guerra vinta 

pace perduta. Nagybritanniában napról-napra jobban érzik a béke visz-
szásságát. „Európa biztonsága és jóléte megköveteli, hogy Németország élet-
ben maradjon és minden megpróbáltatásából megerősödve, megtisztítva, uj 
életre keljen." „Be kezdik látni, hogy virágzó Németország virágzó Angol-
országot jelent," „Minden gazdasági in§ég, kivált a munkásoké, nem a há-
borúra, hanem a békeszerződésekre vezethető vissza'" ezekkel a mondások-
kal gazdag ma az angol sajtó. Egyik nagy angol államférfi mondja: „Angol-
ország a versaillesi béke folytán oly külügyi politikára van ítélve, mely ha 
ebben az irányban tovább folyik, országunkat tönkre fogja tenni." Amerika 
egyesült államai, melyek a háború alatt annyit nyertek, most a békében 
gazdaságukban erősen szenvednek, Európa felvevőképessége meg van der-
mesztve. Amerika pamutja, gabonája, tengerije nagv tömegekben eladatlan 
készletekben hever; 5 millió munkanélküli vár munkára, 5K millió tonna 
tengeri hajó tétlen. 

Mindenütt jelentkezik a kívánság a békeföltételek revíziójára és addig 
a gazdasági javulás Európában nem fog beállani, mig a szerencsétlen béke-
parancsokat szószerint végrehajtani akarják. 

(— vits.) 

A közgazdaságtan foelméletei 
0. Spann: Die Haupttheorien der Volkswirtschafts-

lehre. 10. kiadás, 1922. Quelle u. Meyer, Leipzig. 182 1. 
42 márka, 

Rövid idő alatt most jeîenik-meg e munka 44—50-ezredik példánya. 
Röviden, velősen és világosan vezeti az olvasót a közgazdaság fejlődésében 
kezdettől fogva a mai napig. Szól a merkantilizmusról, a természetjogi alapon 
álló gazdasági elméletekről, foglalkozik a társadalmi tan alapfogalmaival 
(individualizmus — univerzalizmus); ezután a physiocraták elméletét adja. 
Igy átfutva a közgazdaságtan kezdeményező korszakát, tárgyalja az átmivelt 
iudividualisztikus vagy klasszikus tanrendszert, Adam Smith, Malthus és Ri-
cardo nézeteit és a velük szemben felhozott bíráló véleményeket. Külön feje-
zetet szentel a német közgazdaságtannak. Itt megismertet a romantikusokkal 
(Müller Ádám, Gentz Frigyes, Haller Károly), tzután Thünen Henrik alap-
vető működésével, Liszt Frigyes nemzeti gazdasági politikájával és a német-
orosz gazdasági írókkal (Casserin). 

Ezekután az amerikai Henry Charles Carey tanai és európai utánzói 
ismertetnek. A szocializmusról nyerünk tájékoztatást (Rodbertus, Marx, Las-
salle és. a birtokreformerek nézeteivel)-. Végül a közgazdaságtan mai állapota 
tárul fel előttünk. Itt egyedül a német közgazdasági írók vonulnak fel: a 
régibb történeti iskola: Roscher, Knies, Hildebrand, továbbá az ujabb tör-
téneti iskola művelői: Schmoller, Brentano, Knapp, Bücher, Held, Gothein, 
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végül az osztrák iskola: Menger, Böhm-Bawerk, Wieser stb. Ezen főcsopor-
tokon kivtil álló irók is méltatva lesznek, a többek közt Weber, Schaffte, 
Pohle, Sombart. A szerző az egyes irányokat nemcsak főtulajdonságaikban 
jellemezi, hanem egyúttal rámutat arra a hatásra is, melyet az életben a köz-
gazdaság fejlődésére kifejtettek. 

(—or.) 

Uefniaiin a szocializmusról 
Dr. Robert Liefmann: Geschichte u. Kritik des 

Socialismus. 1922. Quelle u. Meyer Leipzig. 192 1. 

Igen érdekes könyv, mely az ismert német közgazda világos irómodo-
í'ában a szocializmus történetével és jelenlegi állapotával megismertet ben-
nünket. Röviden vázolja a szocializmus és' kommunizmus jelenségeit az ókor-
ban és a középkorban Érinti a középkor államregényeit: Morus Tamás Utó-
piáját, Rabelais szatirikus Gargantuáját, Campanella Napállamát, Harrington 
Oceanáját stb. Azután ismerteti a keresztény alapelveken nyugvó szocializ-
must és kommunizmust, a reformáció alkalmából felmerülő alakulatokat; a 
jezsuiták államocskáit Paraguayban. És ehhez fűzi példázgató felsorolását 
a mai nap is még feltünedező egyes keresztény kommunista községekről 
Amerikában. 

Ezen előzmények után áttér a munkáskérdés megjelenésével kifejlődő 
tulajdonképeni szocialisztikus irodalomra. A kapitalizmus terjedésével, 'i 
technikai vívmányok alkalmazásával, a gépek meghonosításával a munkás 
helyzete napról-napra nagyobb figyelemre volt veendő. Munkásosztály ala-
kul, mely most már sorsa iránt követelésekkel lép föl. Angolországban a tör-
vényhozás foglalkozik a gyári munkások sorsával. A közgazdasági irodalom 
a szocializmus tanaival kezd megbarátkozni. 

Az irodalomban mindenekelőtt Franciaországban élénkebb jelensé-
gekkel találkozunk, Saint Simon, Bazard, Enfantin, Fourier, Bûchez, Louis 
Blanc, J. P. Proudhon sorban írnak a szocializmus mikép leendő megterem 
téséről. Angolországban Robert Owens hirdet szocialisztikus tanokat, Tudo-
mányos alapon leginkább a németek fejlesztették a szocializmus tanait, Marx, 
Engels és Lassalle válnak ki. 

Szerzőnk behatóan fejti ki Marx tanait és azután keményen bírálja, 
kimutatván, hogy M. egész hamis alapokon áll. Igen érdekes fejtegetéseinek 
az a része, amely M. evolúciós tanáról szól. M. szerint a tőkések száma min-
dig kevesebb, tőkéjük mindig nagyobb, a proletárság mindig szegényebb 
lesz és bekövetkezik a pillanat, midőn a mindent magába felszivó s igy min-
dent expropriáló tőkések maguk ki lesznek sajátítva és tőkéjük köz-
vagyonná lesz. M.-nak ez a tana az az evangélium, mely eddig a szocialisták 
szeme előtt lebegett, amelynek valószínűségét mindazáltal a fejlemények tel-
jesen megsemmisítették. Mindinkább bizonyossá válik, hogy a gazdasági 
fejlődés egymagában külső erőszak behatása nélkül nem vezet a szocializ-
mushoz. A szocializmus szellemében felnevelt munkások ma nem evolúciós', 
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hanem pozitív célt, még pedig a szocializálást, a nagyvállalatoknak a mun-
kások kezei közé jutását követelik. Már pedig a szocializálás nem termé-
szetes folyománya a mai gazdasági rend fejlődésének, hanem annak erő-
szakos átalakítása. 

Külön szakaszban foglalkozik szerzőnk a legújabb időben felmerült 
szocializálás kérdésével. Az uralomra jutott és kormányon lévő szocialisták 
a nagyvállalatok szocializálásában látnák a szocializmus megvalósítását; 
csakhogy itt elvi megoldást nem találnak, mert ez azt követelné, hogy min-
den termelőeszköz az állam tulajdonába kerüljön és a termelés eredménye 
az állam által osztassék el a szükségletek szerint, amire mégsem mernek 
vállalkozni. Ezért áttérnek a szocializálásra megérett nagyvállalatok álla-
mosítására. csakhogy ez nem változtatja meg a mai kapitalisztikus gazda-
sági rendet, sőt a szocializált vállalatokat ezen rendszer szerint kell tovább 
kezelni, különben céljuknak nem felelnek meg. 

Senki sincs tisztában, mi legyen a szocializmus és mégis számtalan 
gazdasági iró a gazdasági rendszer további fejlődését a „szocializmus" felé 
mondja valószínűnek. Erre szerzőnk a nála nem szokott homályos miszticiz-
mussal igy szól: ,,Ami engem illet, nem hiszem, hogy gazdaságrendünk gyors 
átalakulása valamikor is várható lenne. De ha ez bekövetkeznék, az egy uj 
Megváltónak müve lenne, egy szociális vallásalapitóé, aki az emberiséget 
magával ragadná és szellemi létüket a közös gazdálkodás eszméjében átala-
kítaná. Nem valószínű, hogy ily szociális Megváltó jönni fog, csak azt szabad 
mondani, ha jön. az bizonyosan német lesz. És ha ma milliók reménye csügg 
ily Megváltón, annyi bizonyos, hogy azok közt, kik 111a foglalkoznak a szo-
cializálás kérdésével, az a Megváltó nincsen". 

( — vits ) 

Közgazdasági olvasókönyv 
Ausgewählte Lesestücke zum Stu-

dium der politischen Ökonomie. Heraus-
gegeben von Karl Diehl und Paul Moui-
bert. 14. Band: Sozialpolitik. Karlsruhe 0. 
Braunsche Hofbuchdruckerei und Verlag 
1922. 100. 1. 

A közgazdaság különböző ágaira terjedő vállalat ezúttal a szociál-
politikával foglalkozik, még pedig csak a bérmunkásosztály viszonyaira 
terjeszkedve ki. Mindenekelőtt maga Diehl foglalkozik a klasszikus nemzet-
gazdasági Írókkal és kimutatja azt, hogy hamis az a felfogás, mely szerint 
a nagy angol közgazdák! Smith, Ricardo és Malthus nem fejtettek ki a 
munkáskérdésben manchesteri nézeteket vagy álltak az egyoldalú munka-
adók álláspontjára, és nem is voltak vakok azon súlyos helyzettel szemben, 
melyet a technikai haladás a gyáriparban előidézett. A manchesteri felfogás 
csak később jutott uralomra. A kis füzet a munkásügyről a különböző 
irányok jelzésére a vezető írók egy-egy értekezését közli. Igy Ura Philosophy 
of Manufactures cimü munkájából közli a gyári ügy című fejezetét, mely-
ben a gyártulajdonosoknak az a felfogása jut kifejezésre, hogy a gépek 
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a munkások helyzeté ro előnyös befolyással vannak. — Utána Engels Frigyes 
— Marx barátjának A munkásosztálynak helyzete Angországban cimii 
ismeretes müvéből a polgárságnak állásfoglalásáról a proletariátussal szemben 
szóló értekezését kapjuk, tehát egy erősen szociális, sőt kommunista izü 
olvasmányt. —• Az angol töivényhozásnak a munkások iigvénck rendezésére 
irányuló haljandóságát Macäulay szép képviselőházi beszéde a 10 órás 
munkaidőről mutatja be. — A német túlzó szabadkereskedők jellemzésére 
Wirth Miksának a szociális kérdés cimii értekezése szolgál. — A tanár-
szocializmus (Katheder-Socialismus) álláspontját Schmoller Gusztáv azon 
beszédéből ismerjük meg, melyet a szociáltudományok társulatának Eisen-
achban 1873. évben volt alakuló ülésén tartott, - A vallásos szocializmus 
megismertetésére XIII. Leó pápa 1891. évi bulláját a munkáskérdésről, 
Naumann Fr. értekezését: mi a keresztényszocializmus, Paul Göber jelentését 
az evangelikus' szociális mozgalomról, közlik. — A liberális s z a k s z e r v e -
zeti mozgalom ismertetésére szolgái Brentano Lu jo értekezése. A szak-
szervezetek ellenében felmerült aggályokat kifejti Tille Sándor a gazdasági 
vállalatok uralma a gazdasági eszközök felett cimii értekezése. — Végül 
közli a könyv a munkáskérdésben közzétett német császári kél nyilat-
kozatot 1881 november 17-ről és 1890 február 9-ről. (- őr.) 

I n d e x s z á m o k 
Dr. Emil Uofmann: Indexziffern im 

Inland und im Ausland. Eine kritische 
Studie, Karlsruhe i. B. 1922, G. Braunsehe 
Hofbuchdruckerei und Verlag. 

Épen alkalmas időben jelenik meg az árjelzésekről szóló könyv, 
mely a háború előtti indexszámokról épugy, mint a háború után a drágaság 
következtében nagyszámban keletkezett jelzőszámokról szól. Minden táblá-
zat alakulásának módozatait ismerteti, tudományos szempontból birálja é-
végső számait napjainkig közli. 

A jelzőszámok, melyekkel a mii foglalkozik, a következők: < 'alwoer, 
Elssass, Günther, Kuezinzky, Silbergleit, Schmitz, Sauerbeck számításai; 
Amsterdam, Bern, Basel, Breslau, Haag, Halle, Hannover, Leipzig, Ludwigs-
hafen, Mannheim, Nürnberg, Strassburg, Stuttgart, Wien, Zürich drágaság-
jelző közleményei; - a Frankfurter Zeitung, a londoni Economist, a Times, 
a Neue Züricher Zeitung, a Fachbücher für Nationalökonomie und Statistik 
árjegyző cikkei, Teuerungszahlen der deutschen Gemeinden, des deutschen 
Reichsamtes, des österreichischen Volkswirtes; — továbbá a Board of trade 
jelzőszámai, végre Amerika, Kanada Franciaország, Olaszország, Spa-
nyolország, Svédország, Dánia. Finnland, Holland, Csehszlovákia, Ausztrália 
és Japán fölvételei ismertetnek. (—or.) 

Magyar Közgazdasági Társaság 

Felolvasó ülés. 
F. évi szeptember 15-én Berczeller László tartott felolvasást „A táp-
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szerhatástan közgazdasági vonatkozásai" = -cimen. A felolvasáson tagjainkon 
kivül különösen sok orvost láthattunk a vendégek között. 

Tanácskozó ülés. 
Rendkívül nagy érdeklődés kisérte szept. 22-én Matlekovits Sándor 

elnöklete alatt tartott tanácskozó ülésünket az indexszámok jelentőségéről 
a munkabérek meghatározásánál. A felszólalásokat .egész terjedelmükben 
jelen számunk közli. A felszólalókon kívül igen nagy számban megjelent 
közönség körében ott voltak: dr. Jezsovits János min. tanácsos a keres-
kedelmi, dr. Totth Dezső oszt.-tanácsos a földmüvelésügyi minisztérium 
képviseletében, Tolnay Kornél, György Endre, Borbély Lajos, Pap Dezső, 
Exner Kornél, Jakabb Oszkár, Pap Géza, Halászy László, Schwarz Felix, 
Nyulászy János, Kéthly Anna, Havas Miksa, Soltész Adolf, Neubauer Gyula, 
Havas Mór, Vadnay Béla, Lőrincz Ernő, Marton Klementin, Imrédy Béla, 
Schillinger Zsigmond, Bittner János, dr. Benes Ferenc, Haib József, Sós 
Ernő, Kuthy Árpád, Fábián László, stb. stb. • 

Közgazdasági hirek 
N 

A Magyar Városi Bank legutóbbi közgyűlésén elhatározta alaptőkéjének 
200 millió koronára emelését. Minden régi részvény után egy uj részvényre 
630 koronás árfolyamon elővételi jog biztosíttatott, amely október 23. és 
31-ike közt a Magyar Városi Bank és a Magyar Jelzálog Hitelbank pénztárá-
nál gyakorolható. A közgyűlésen az uj belga részvényesek részéről tiz uj 
igazgatósági tagot választottak. 

A Dr. Lipták és Társa épitési és vasipari részvénytársaság rendkivüli köz 
gyűlését folyó hó 21-én tartotta meg. A közgyűlés az igazgatóságnak lapunk-
ban már korábban ismertetett indítványait egyhangúlag elfogadta és az alap-
tökének 180,000.000 koronára leendő felemelését elhatározta, A Stiímes-cso-
portnak már megnevezett képviselői-a társaság igazgatóságába egyhangúlag 
beválasztattak. Az elővételi jog az uj részvényekre október 26-ikától novem-
ber 8-ig bezárólag gyakorolható az Angol-Magyar Bank főpénztáránál. Min-
den öt darab régi részvény alapján egy uj részvény vehető át darabonkint 
1000 koronáért. 

A Magyar-Cseh Iparbank Rt. igazgatósága a november hónap 4-iki rend-
kivüli közgyűlésnek javasolja, hogy alaptőkéjét 100,000.000 koronáról 
"200,000.000 koronára emelje fel. 

A Termelök és Iparosok Bankja Rt. f. évi október hó 9-én megtartot t 
rendkívüli közgyűlésén alaptőkéjét 40 millió koronára emelte fel, mely alap-
tőke előzetes befizetés utján biztosíttatott. Ugyanezen közgyűlésen elhatá-
rozta, hogy cégét a jövőre Termelők Bankja Részvénytársaságra változtatja. 
Ezen uj név alatt meginduló intézet üzletkörébe széleskörű külföldi érdekelt-
ségének bevonásával minden bankszerű üzleten kivül felvette működési kö-
rébe az áruüzletet is. A bank ügyvezető igazgatója Róna Sándor, aligazgató 
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Nagy Imre, főtitkár Rapaics Rezső. Az ügyvezetés irányítására az igazgató-
ság saját kebeléből végrehajtó-bizottságot delegált, melynek tagjai herceg 
Hohenlohe Ferenc elnök, gróf Çoudenhove Károly Kuno, Róna Sándor, Vidor 
Lajos és Vangel Gyula. 

A Concordia-gőzmalom Rt. rendkívüli közgyűlésén alaptőkéjének feleme-
lését határozta el és1 felhívja részvényeseit, hogy 60,000 darab uj kibocsátású 
részvényre elővételi jogukat, mely darabonként egy uj részvény átvételére 
jogosit, 1100 korona lefizetése ellenében f. é. október 5-től 17-ig a Hazai 
bank r. t.-nál Budapest, V., Harmincad-u. 6. vagy Deutsch lg. és fia cégnél, 
V., Nádor-u. 3. gyakoielják. 

Uj részvény a tőzsdén. A „Hermes" Magyar Általános Váltóüzlet Rt. a 
napokban vezeti be az érdekköiéhez tartozó Magyar Amerikai Faipari r. t. 
részvényeit, amelyek iránt tőzsdei körökben élénk érdeklődés mutatkozik. 

A Wiener Bank-Verein f. hó 19-én tartott közgyűlése az alaptőkét 1 mil-
liárd koronáról 2 milliárd koronára emelte fel. Egyelőre 500 millió névértékű 
részvény bocsáttatik ki, melyek az 1923. üzletév eredményében részesülnek 
és a részvényeseknek 2:1 arányban ajánltatnak fel. 

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. legutóbb tartott rendkívüli közgyűlése 
elfogadta az igazgatóság indítványait, 161.250 részvényre a régi részvénye-
seknek elővételi jogot biztosított részvényenként 5000 korona és 150 korona 
költség ellenében. Két régi részvényre egy uj részvény jut. 

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-gal 
történt megállapodás alapján 3 darab 1923. évi szelvénnyel ellátott Észak-
magyarországi Egyesitett Kőzsénbánya és Iparvállalat Rt. részvényt 2 darab 
Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat uj kibocsátású 1923. évi szelvé-
nyekkel ellátott részvényre cserél át. A csere a bank értékpapír pénztáránál 
(V., Fürdő-utca 2.) folyó évi október hó 21-től november 18-ig eszközlendő 

Magyar Lap- és könyvkiadó r.-t., Budapest. Felelős igazgató Kózol Antal. 



A Magy ar Közgazdasági Társaság 
diszközgyülese 

1922. évi október hó 12-én. 

Éber Antal elnök: Mélyen tisztelt közgyűlés! Van szerencsém 
a megjelenteket , társaságaink tisztelt tag ja i t és a megjelent vendégeket 
üdvözölni. Üdvözlöm mindenekelőt t a magas kormány részéről kikül-
döt t Wimmersperg Fr igyes báró á l lamti tkár ura t , Szomjas Lajos állam-
t i tkár urat és Tóth Lajos á l lamt i tkár u ra t és v a n szerencsém bemutatni 
a mai ünnepi alkalomból beérkezet t üdvözlő- távira tokat . És pedig 
Horthy Miklós őfőméltósága, Magyarország kormányzója , a következő 
táv i ra t ta l üdvözli Matlekovits őexcel lenciáját : 

Örömmel emlékezem meg születésének mai nyolcvanadik o 
évfordulójáról és szívből kivánom, hogy a Mindenható áldása 
kisér je továbbra is a közéletben s különösen közgazdasági téren 

. 

szerzett érdemekben gazdag életét. Horthy. 

Van szerencsém továbbá bemutatni József kir. herceg őfensége 
következő táv i ra tá t : 

Fogad ja Nagyméltóságod a mai napra legmelegebb 
őszinte t idvkivánata imat . A Mindenható ta r t sa meg még szá-
mos éven át, hogy szegény hazánk j avá ra fo lyta thassa eddigi 
hazafias és á ldásdus működését . József főherceg. 

(Éljenzés.) 
Mélyen tisztelt közgyűlés! A mai ünnepi közgyűlésünket — 

amint mél tózta tnak tudni — egybehívtuk abból az alkalomból, hogy 
tá r saságunknak érdemekben gazdag elnöke, Matlekovits Sándor őexcel-
lenciája a mai napon ünnepli nyolcvanadik születésnapját . Nálam hiva-
tot tabbak fogják a mai ülésen nagyérdemű elnökünknek közéleti mű-
ködését jellemezni. Én rám csak az a kedves kötelesség hárul, hogy 
amikor, mint a Közgazdasági Társaság alelnöke, ezúttal én foglaltam 
el azt a széket, amelynek őexcellenciája annyi diszt és fényt kölcsön* 
zött, a Közgazdasági Társaság nevében őt meleg szeretettel, igaz tisz-

1 
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telettel üdvözöljem és annak a reményemnek a d j a k kifejezést. - azt 
gondolom, a Közgazdasági Társaság minden egyes tagja nevében — 
bárha még sok hosszú éven át jutna az a szerencse osztályrészünkül, 
hogy az ő bölcs vezetése, az ő irányítása mellett folytathassuk továbbra 
is igénytelen tevékenységünket . 

Mélyen tisztelt közgyűlés! A Közgazdasági Társaság vezetősége 
az ország mai szomorú helyzetében nem aka r lármás és diszes ünnep-
séget rendezni, viszont súlyt helyezett arra , hogy nagyérdemű elnöké-
nek nevét a közgazdaság tudományával kapcsolatban — amelyet őex-
cellenciája hosszú időn át és oly nagy sikerrel ápolt, —, megörökítse a 
jövendő generációk számára is: és erre azt az utat ta lál tuk alkalmasnak, 
hogy egészen szűk körben gyűj tés t rendeztünk abból a célból, hogy 
Matlekovits Sándor nevére a lapí tványt tegyünk, amely a lapí tványnak 
kamatai és jövedelmei a későbbi időkben is arra szolgáljanak, hogy a 
Közgazdasági Társaság által évente a közgazdasági tudomány terén az 
illető évben megjelent munkának jutalmazására fordí t tassanak. Dacára 
annak, hogy szük körben folyt ez a gyűjtés , őexcellenciája iránti rend-
kívüli lisztelet nyi lvánult meg abban, hogy sikerült idáig egymillióhat-
százezer koronát ezen alapí tvány számára összegyűjteni és kérném, hogy 
a mai igen tisztelt közgyűlés kegyeskedjék tudomásul venni, hogy ezen-
túl ez a ,.Matlekovits Sándor-a lapí tvány" a Közgazdasági Társaság 
kezelésében a most jelzett célt fogja szolgálni. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! Ezek u tán méltóztassék megengedni, 
hogy a napirendre á t té r jünk . Napirendünk első pont ja György Endre 
őexcellenciája ünnepi beszéde. Felkérem őexcellenciáját, hogy ünnepi 
beszédét megtar tani kegyeskedjék. 

György Endre: Gibonnak egyik közkincscsé vált nyilatkozata 
szerint az öreg kornak két főfogyatkozása van: a remény hiánya (ab-
sence of hope) az egyik, és az idő rövid volta (shortness of time) a másik. 
A ket tő szoros összefüggésben van természetesen egymással, de szeren-
csére az enyhítő balzsam is közel esik mind a kettőhöz. Az idő rövid 
vol tának tudata erőteljesen serkent a fokozottabb munkára s a fokozot-
tabb munka megteremti, kell, hogy megteremtse a remény ujraébredé-
sét, még a dezolált állapotok oly kietlen s ivatagában is, mint a mienk, 
szegény magyaroké ma. 

Nekünk édes kötelességünk, mint a római történetíró előadása 
szerint a puni háború vesztes vezérének, „Nunquam deponere causam 
reipublicae", ezen a jogon várni az örök város elismerő há lá já t és éppen 
ebből folyólag kötelességünk a munka haladéktalan megkezdése és 
teljes erővel folytatása még karunk erejének hanyat lása mellett is, mint 
ahogy Cicero mondja az öreg kor dicséretére, amely „serit arbores, 
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quae alteri saeculo prosient". Nekünk is fel kell emelkedni a-z új ra kelő 
szelid reménynek szárnyain ar ra a magaslatra, ahol már látni adatot t 
Mózesnek is a Nébó-hegy ormáról a tej jel-mézzel folyó Kánaánt , élvezni 
ennek buja téréiről a termékenyitő illatot, sőt ezeknek boldogitó tuda-
tában lankadó erőnk dacára is megfogni az eke szarvát s ültetni a fákat , 
amelyeknek a jövő század veszi hasznát. 

Ez a kép áll előttem, tisztelt hallgatóság, amikor Matlekovits 
Sándor 80-ik születésnapjának megünneplésére gyül tünk itt egybe. 
A római vezér, ki a vesztett csata s hazája szétomló romjai között sem 
hagyja ölbeesett kezekkel ott a köztársaság lerongyolódott, foszlányokra 
tépett zászlait, hanem munkához fog. a romok el takarí tása mellett vizs-
gálja, ku ta t j a a maradék még megmenthető törmelékeit, összeszedi a 
széthullott magokat, amelyeket talán még ő maga szórt szét a téli vihar 
előtt a nemsokára hóboritott barázdákba, amelyekből a jövő századok 
fri.ss vetését lá t ja szemei előtt kikelni, megerősödni és annakidején 
éh ezhető gyümölcsöt hozni. 

Ez a kép nem puszta kép, hanem a tényleges helyzet leírása 
Matlekovits Sándorral szemben, amikor őt kortársai, a nálánál if jabb 
nemzet ünnepli, veszi vállaira, nemcsak a sa já t nevében, de mindazok 
nevében is. akik a közel és távol jövőt, a mai romok közt az u j feltáma-
dást, a mai porigalázott Magyarországban a jövő fényes Magyarországot 
ünneplik. Egy dus sikerekkel megrakott , érdemekben és munkában 
teljes élet követeli tőlünk előlegül ma ugy a 80 év multán, mint a jövő 
végtelen idők nevében egyaránt zászlónk meghaj tását , nemcsak a miilt 
eredményei, de a bennünk törhetetleniil élő remények nevében is az 
erkölcsi elismerést, mint hazafiúi és emberi érzelmeink önkéntes áldozatát. 

Az ő működése, egész élete valóban összekötő fonal a mult, a 
jelen és jövő közt. Magyarország uj jáa laki tásának, megújhodásának 
szemeink előtt lefolvt. történetéből. Amint oly gyakori izben történik, 
a minden nap egymásra torlódó események forgatagában mi is tévedünk 
igen gyakran a tények számbavételében — még gyakrabban az inditó 
okok kuta tásában és majdnem mindig az egykorú eredmények megítélé-
sében: a ma uralkodó eszmék szemüvegén át látva csak igen gyakran 
az elmúlt napok történetét í téljük meg. az egész fejlődés egyes tüneteit, 
Az át tekintő kri t ika rendesen később deríti fel csak az összefüggő szála-
kat, a természet azon csodás műveleteinek megnyilatkozását a lelki élet 
terén s igy elsősorban a társadalmi tndomány tágas mezőin is, amelyek 
örök működése megdöbbentő törvényszerűséggel annyira lebüvöli agyun-
kat . „Opinionum commenta delet dies, naturae judicia confirmât". 

Természetesen a tévedések kikerülhetetlenek a kri t ika egész 
folyamatán és igen gyakran történik meg, hogy az egyenes vonalak 
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egyszerűsége Carlyle taní tása szerint csak akkor jut érvényre kuta tó 
szemeink előtt, mikor egyes korszakok jellegzetes sa já tságai egyedek 
ben ju tnak kifejezésre és azok megítélése ju t ta t világos felismerésére az 
áramlatok egészének, az egész környezetnek, amely együtt élt és mim-

' kálkodott , a vezető eszméknek, amelyek velük éltek, velük miiködtek r 

együtt emelkedtek vagy siilyedtek és együtt v á r j á k a végleges ítéletet, 
amely a távol jövőnek van fenntar tva s amelynek fokozatos kibonta-
kozása és fokozatos előtérbe jutása a gyorsan eltűnő időnek egyik leg-
értékesebb és legérdekesebb taní tása, 

Matlekovits élete és működése egy ilyen érdekes és értékes 
typusa Magyarország' u jabbkori gazdasági történetének. Ö nagyon i f jú 
korában csatolta be magá t abba, helyet foglalva, benne munkás , soha 
nem tagadot t , sőt soha meg sem tántorodot t i rányzattal . Hü marad t 
irányzatához, amelyet maga elé tűzött és amelyhez simult egész lényével 
akkor is, amikor a legkiesebb v i rányokat szerezte és akkor is, amikor 
a legvadabb hullámok kisérték ú t j á t . Volt a vezető csillagok egyike, a 
csendes nyár i éjszakák andalí tó lanyhaságában, volt „Eiche, die dem 
Sturme steht", a megpróbál tatások nehéz éjszakám, mindig ilyen követ-
kezetes magához. Nyugodtan ál l i that juk, hogy azon • férfiak egyikét 
ta lál tuk fel benne, akiknek egyénisége biztos fonalat muta t fel előt tünk 
az események hullámai közt, azon férfiak egyikét, akiknek neve biztos 
i rányt muta t az áramlatok megítélésénél, biztos i rányt jelez az esemé-
nyek megbirálásánál és egyáltalán hűséges tá jékozta tó a magyar köz-
gazdaság contemporaine küzdelmei és viszontagságai közt. 

Mint korai i f jú lép a közgazdasági irodalom és tudomány csarno-
kába; ott marad ál landóan a küzdők közt, vezérkedik az események 
előkészítésében, vezetésében és elbírálásában, elsősorban részt vesz ma 
is és mintha csak megállott volna feje felett az idő, ugy beszél és ir ma 
is, mint hatvan évvel ezelőtt, nem változott irányelvekkel, ugyanazon 
lángoló meggyőződéssel. Csak a tapasztala tok és látkör lett szélesebb, 
de ahogy Kölcsey mondja Berzsenyi felett elmondott ragyogó emlék-
beszédében. „hideg tapasztalás által kihütöt t aggyal" , csak az agy lett 
erősebb és súlyosabb, a meggyőződés erélye és az ítélet i ránya ugyanaz 
maradt . 

Pedig ha volt va laha a magyar közéletben já téka a változásnak 
és az áramlatoknak, az Matlekovits Sándor életében még a magyar köz-
élet különben is hullámzó áramlatai t is jelentékenyen felülmulta. Majd 
minden napnak meg volt a maga külön története és külön hullámzata, 
amellyel kénytelen-kelletlenül meg kellett mérkőznie annak, aki a ma-
gyar közélet tengerére evezett ki. 

Matlekovitsnak mondhatni egész élete ott folyt le. Mint egészen 
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fiatal ember hagyta ott szülővárosa szolgálatát, hogy az akkori föld-
mivelés, ipar és kereskedelmi minisztérium szolgálatába belépjen 26 éves 
korában. Ott emelkedett fokról-fokra, nem éppen kedvező körülmények 
között, mig mint ál lamti tkár o t thagyta a hivatalos helyet, de már előbb 
nem jelentéktelen részt ve t t a közgazdasági irodalom mezején. Az iskola 
porát alig lerázta, jelent meg három önálló müve. Az egyik „A magyar 
örökösödési jog alapelvei, azoknak eredete, jogtörténeti fejlődése és 
jelen állapota' - . 1864-ben és a másik „Magyarország törvényei és ország-
-gyülésének működése nemzetgazdasági tekintetben különösen a 18-ik 
században" 1866-ban, a harmadik „A földbirtok a nemzetgazdaság 
jelenlegi ál láspontja szerint rendezve, tekintettel Magyarország törvény-
hozására" 1865-ben. Hivatalos pá lyá ja összeesik tudományos működése 
zömével és képviselői pályájával . 1889 óta, hivatalos pályája végével 
az egyleti közhasznú tevékenység egész özönével elárasztva mind a mai 
napig egyre jobban, majdnem utolsó mohikánja maradván a régi idők-
nek, önkéntelenül és akara t lanul is repraesentánsává vál t azon eszme-
körnek. amely ;iz ú j r a ébredő Magyarország bölcsőjét vette körül az 
1867. évben beköszöntött politikai á ta lakulás után a közgazdasági esz-
mekor mezején. 

Aligha vádolhat valaki elfogultsággal, ha azt állitom, hogy ez 
a korszak közgazdasági téren leginkább Matlekovits keze nyomát viseli 
magán. Az ő eszméi voltak a gyakorlat i életbe átültetve, az ő elméleti 
irányzata uralkodott a magyar közgazdasági irodalomban, a tanszékeken 
és a közélet változatos mezején. Öt terheli nagy részben a felelősség az 
itt-ott becsúszott tévedésekért, de az igazságos Ítélet nem késhetik 
-bizonyára elismerésével sem az elért eredményekért . 

Es ma, sokkal inkább, mint valaha, egy borzalmaiban is rette-
netes katasztrófa borzasztó világosságánál, amely izzó lángban s még 
inkább izzó zsarátnokokban reá vetet te fényét az elkövetett hibákra, 
meglehetős világossággal vagyunk már képesek látni az 1848-at követő 
u j Magyarország kiépítésének dicsőségét és az egykoruan elkövetett 
tévedéseket. 

Talán a Széchenyi korszaka sem volt fenségesebb és ragyogóbb, 
de mindenesetre kevésbé gyakorlat ias, mint az u j Magyarországé az u j 
szervezkedés hajnalán. A király és nemzet egymásra találása, a minden 
téren meginduló lázas mozgalom, a tenni vágyás minden irányban, az 
elmulasztottak kipótlására törekvő nemes verseny és az elnyomatás 
nehéz idejében a nemzet egész egyetemét átfogó tiszta és salaktalan 
hazafiság valóban megragadó typusát adta egy oly ország újraéledésé-
nek, amely dermedt álmából magával hozta a nemes idealizmust, de 
egyúttal egy ezredéves mult és többszázados küzdelem tapasztalatait , 
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óvatosságát és jogaihoz való fél tékeny ragaszkodását . Igaz, hogy mind-
jár t kezdetben megjelentek a közjogi küzdelem makacs hirdetésének 
bomlasztó zászlai, igaz, hogy a közügyek gyakorlat i kezelése körül a 
tévedések folyton erősbödő szerepet kezdet tek játszani, majd fellépett 

• az önzés szórványosan és annak természetes követője, a gyanúsí tás 
egészen tömeges nyíltsággal, de mindezek mellett a nemzeti lét minden 
ágán annyi eredmény tisztult ki, annyi gyümölcs ért meg, amennyit 
még Eötvös optimizmusa sem remélt, aki a quota ügyében oly bizton 
jóslással hivatkozott az amerikai példa után a szabadság építő erejére, 
mely Magyarország naggyá tételének és elsősorban nagy teherviselő 
képességének is biztosan lesz megalapítója. 

A szabadelvüség zászlaja alá gyűl t nemcsak Deák nevével és-
személyével egész pár t j a , hanem vele együt t mondhatni teljes egészében 
az egész ország. Ez volt az uralkodó eszmekör. Hogyis lehetett volna 
másként? Gorove István, éppen Matlekovits első minisztere és akinek 
védőszárnyai alat t az u j nemzedéknek annyi jeles ereje emelkedett élő 
erővé, muta t t a ki egy képviselőházi beszédében, hogy a szabadelvű 
i rányzat nem a német theoretikusok hatása a magyar közvéleményre, 
hanem a magyar történeti tradíció. A 40-es évek küzdelmeinek foly-
tatása, a megváltozott fronton, többé nem az elzárkózni kívánó köz-
ponti hatalommal, hanem a kedvezőtlen politikai és gazdasági viszo-
nyokkal szemben. Nem a német elmélet vezette a magyar elméket, mint 
ahogy azon időben éppen a legfelső körökben vélekedtek, hanem Szé-
chenyi erős gyakorlat i érzéke, aki majdnem divinálási magaslaton 
jelölte ki még részleteiben is a magyar jövendőt és aki a közjogi téren 
mereven fej te t te ki konzervatív felfogását belső kérdésekben s nem i-
annyira liberális, mint inkább radikális volt egész reformirányzatában. 

A tet terős és munkás liberalizmus korszaka volt ez, a tényleges 
viszonyokkal folyton számoló, vagy legalább is számolni akaró prak-
tikus politika.Ez volt talán legfőbb dicsérete, az eredmények fényesen 
igazolták a vezetőket. Bizonyára nem nehéz ma rámutatni az itt-ott 
elkövetett hibákra. Az optimizmus gyakran messzebb vezette az elméket 
és még inkább a közhangulat , mint ameddig az adot t viszonyokkal való 
hideg leszámolás megengedte. A gyeplőt kevesebb gonddal kezelte, 
mintahogv a sa rkan tyúnak szükséges igénybevétele megengedte volna. 
Még hosszú évek multán is egy francia államférfiú itt Magyarországon 
sokszor stereotyp modorban kérdezte tőlem: Est-ce quon calcule beau-
coup chez vous? Bizony mi akkor sem kalkulál tunk sokat; félek tőle, 
hogy még most sem kalkulálunk eleget. Számtalan hibát követ tünk el 
ezen irányban, ami aztán később a dolog természet« szerint kegyetlenül 
meg is bosszulta magát . 
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De a kérdés egészében mégis aka rva nem akarva meg kell álla-
pi tanunk, hogy ezen időknek leghelyesebb, sőt egyedül helyes poli t ikája 
ez volt. A liberalizmusra ebben a viszonylatban Magyarországra nézve 
feltétlen szükség volt. összedugott , reszkető kezekkel, folyton nyö-
szörgő félelemml, görcsös ragaszkodással a Bach és Schmerling korszak 
pusztításai u tán egy teljesen letarolt országot ú j r a felépíteni lehetetlen 
lett volna. Igaz gúnnyal kérdezte Horváth Boldizsár, aki talán a leg-
elméletibb irányzatú politikusa volt az uj korszaknak, hogy ha kell kon-
zervativizmus, mutassák meg előbb, hogy mi van itt konzerválni való? 
Tényleg nem volt semmi, mindent ú j r a kellett teremteni, ú j ra kezdeni 
a felépítést, összehordani a téglát, a homokot, a vakolatot és az összes 
anyagokat , azt csak igazi, hogy modern kifejezéssel beszéljek, konstruáló 
politika kezdeményezheti és teremtheti meg. Hogy lehet konzervatív 
politikát képzelni is oly országban, hol a kiegyezés idején csak öt táv-
irdatisztviselő tudot t magyarul , kevés adótisztviselő volt kéznél és 
ahol több mint tíz évi küzdelembe került a vasutak átolvadása a nem-
zeti közgazdaság testébe, a ka tonaság csak lassan hódol be és egész a 
legutolsó napokig nyilt kérdések egész tömegének fokozatos lassú meg-
oldása felé idegen volt a magyar állameszme? Gyorsan felednek az em-
berek. de a gyors feledés kontó jára nem szabad igaztalanoknak lenni 
nemzetileg nálunk éppen legkevésbé azok iránt, akik fáradságos napi 
munkával évről-évre harcolva és fá radva lépésről-lépésre foglalták el 
a legnehezebb állásokat és akiknek liberális hagyományaiban épp ugy 
mint nemzeti érzelmük tűzről pa t t an t melegségében még volt szilárd 
akara tuk egy oldalról kielégíteni a gyorsan haladó kor igényeit, más 
oldalról ápolni a nemzeti hagyományok "meleg érzelmeit. Az objektív és 
tiszta igazság nemcsak az, hogy az u j Magyarország a negyvenes évek 
Magyarországának folytatásaképen más módon mint liberális alapon el 
sem volt képzelhető, hanem az is, hogy oly óriási és gyökeres átalaku-
lások gyakorlat i keresztülvitele másként mint liberális módozatok mel-
lett, másutt sem képzelhető el, annál kevésbé Magyarország és még 
inkább a magyar f a j rendkívül nehéz politikai viszonyai közt. 

Maga az a kép, amelyet a liberalizmus mai ócsárlói adnak a 
liberalizmusról, egyáltalában nem igaz és semmiesetre sem alkalmazható 
sem a negyvenes évek, sem az u jabb korszak magyar liberalizmusára, 
sem Deák, sem Andrássy, sem Gorove, sem később Tisza Kálmán vágy 
Tisza István nem ítélhetők meg olyan mértékkel, mintahogy ma festik 
le azok, akik igaztalanul ócsárolják. 

E szavakkal, illetőleg" azoknak önkényesen megváltoztatott értel-
mével durva visszaélés az, amit a contemporain publicistika egy vál fa ja 
tele torokkal hirdet, amikor a hazai liberalizmus legragyogóbb neveit 
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akar ja bevonni azon áramlat körébe, amelyet legfeljebb csak önmaga 
nevez meg.a liberális nevezettel, de amely lényegében nem egyéb, mint 
a hazafias érzelem teljes negatiója s a nemzetköziségnek majdnem min-
den ethikai zománctól való megfosztása. Magyarország történetének 
legszebb lapjai t , Magyarország közéletének legragyogóbb neveit még 
sem lehet az igazságra törekvésnek még csak lá tszatával sem ilyen 
áramlat hullámzásaival gyanúsí tani . 

A tévedés, engedje meg a nagyérdemű hallgatóság, ha csak ezen 
gyenge szóval jelzem a vakmerő támadást , ott ta lál ja indokolását és 
kútfe jé t , hogy a liberalizmus alapeszméit nem ismerik és a liberalizmus 
magyar i rányzatával teljesen ismeretlenek azok, kik ily áll í tásokat elő-
ször röpítenek a gondolkodni restelő nagy közönség eszmevilágába. 

Mint első visszahatás az eszmék világába és a közgazdasági poli-
tika eszmekörébe, a liberális áramlat az egyéni önálló gazdasági miikö 
dés postulátumával kezdte meg i rányadó térfoglalását s voltaképpen 
nálunk nem is a physiokrat izmusnak. hanem a politikai jellegű gazda 
sági abszolutizmusnak volt ellenfele és végső kifejlődésében is legiga-
zabban John Stuart Mill jellemezte, amikor vezérelvül tűzte ki az egyéni 
szabadság teljes fenntar tását , aminek ellentéte minden egyes esetben 
nagyon szigorú megvizsgálás után esetről-esetre bírálandó el. Ugyanez 
a liberális nemzetgazdák állásfoglalása majdnem minden korban és 
bizonyára nagy merészség kell hozzá, nemcsak a gyengébb védelmét 
hirdető szocializmus, hanem az egyéni szabadság1 teljes lerontására 
törekvő bolsevista vagy legalább is kommunista áramlat ig minden ba j 
okát az e tételekkel merőben ellentétet hirdető liberalizmusban keresni. 

És még ennél is igaztalanabb a magyar liberalizmust vádolni a 
szemeink előtt kifejlődött gazdasági túlzások terjesztésével. Ha volt 
valaha nemzet és kor. amelyik alárendelte még a gazdasági és osztály-
érdekeket is az ország szembeszökő érdekeinek, amely vagy önkéntelen 
áramlat ta l vagy okosan számító elhatározással a nemzeti irányzat szár-
nyai alá vette a jogfejlesztő haladás minden tünetét, az bizonyosan a 
magyar liberalizmus .volt. Lehet vádolni a politikai követelmények itt-
ott nem helyes mérlegelésével, lehet vádolni a józan számítás követel-
ményeinek figyelembe nem vételével igen gyakran ; lehet vádolni még 
többször a sorrend nem helyes megválasztásával s a foganatosí tandó 
rendszabályoknak csupán a véletlen által kitűzött megvalósításával, de 
soha sincs reá eset. ezredéves történelmünknek egyetlen pházisában 
sem. hogy a liazai keretek közül kivágyakozott volna s az.t az irányzatot 
követte volna, amit Disraeli hires beszédében a nemzeti és a philosoph 
irányzat közötti küzdelemnek nevez. Nem. a magyar liberalizmus vál-
tozatai összes hullámzataihan tisztán és kizárólag nemzeti irányzatú 
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volt. t isztán és kizárólag nemzeti célokat tűzött ki maga elé és kizárólag 
nemzete céljaiért mindig és kizárólag csak nemzeti fegyvereket használt. 

Ma már köztudatba ment a magyar állam újra alkotásáért foly-
tatott hosszú küzdelme éles és átalakító volta. Ma már tudjuk, hogy a 
kiegyezés keretei között is csak hosszú, ki tar tó munkával lehetett lépés-
ről-lépésre megvalósítani a nemzeti ideálokat, lehet mondani, hogy tul 
sok erőt és fáradságot pazarolt el a liberális korszak e hosszú küzdelem 
alatt, de a közélet, egyik legindokolatlanabb bur ján ja annak állítása, 
hogy a liberalizmus szolgálatában állott ezen hosszú korszak csak egy 
pil lanatra is tévesztette volna szemei elől a nemzeti szempontokat. 

Matlekovits Sándornak nagy. igen nagy része volt az alkotó 
munkában. A közgazdasági életnek csaknem teljes mezejét á t fu to t ta 
munkálkodása köre. Aminthogy nem is lehetett másként . Inkább embrió, 
semmint öntudatos állami élet volt Magyarország, amikor átvet te a kor-
mányzás kereteit a kiegyezés kormánya s ma már mindenesetre a ma-
gyar állami organizmus teljesen kifej lődött egyediségével kell számolni 
be akkor is, ha nyugati szomszédainkkal mér jük össze az ál talunk elért 
eredményeket, amelyek a közgazdasági éclt nem egy ágában diadalma-
san álli íhatók szembe azokkal és még inkább, ha összehasonlítjuk azokat 
közvetlen keleti szomszédaink eredményeivel, amelyeket sorsunk külö-
nös mostohaságánál fogva kénytelenek vagyunk a gúnyosan úgynevezett 
magyar globus területén is élvezni. Nem lehet igaztalanul a kézzel-
fogható eredményekkel szemben elégedetlenkedni a nálunk elért ered-
mények kicsinyes volta felett, sem az elmúlt idő rövidebb, vagy ;uhozott 
áldozatok szűkösebb voltában keresnünk igazolást, 

Az az egy azonban kétségkívül megállapítható, hogy ily tág me-
zőkre ki terjedő munkásság merev doktrinerizmussal nem lett volna sem 
folytatható, sem sikerre vezető. Állami életünk egész folyamán nem volt 
egyetlen vezéremberünk sem. aki az annyiszor gúnyolt rideg manches-
terizmus tógáiba öltöztette volna felfogását a közgazdasági élet bármely 
problémája körül, és az a merev elzárkózás a gyakorlati élet postulátu-
maitől. amit igen találóan akként jelzett a tudomány, hogy az olyan 
állami élet, melynek egyedüli feladata' a „Produktion von Sicherheit", 
egyszerűen bakter-fogalommá törpitené az állami élet összes komplikált 
szervezetét: a magyar politikában sohasem szerepelt, sőt magában a ma-
gyar elméletben sem. Egy tényleg nem létezett, soha sem követett , sőt 
a valóságban fel sem állított rémképről vonták le igaztalanul következ-
tetéseiket azok, akik a magyar liberalizmus ilyen kiszínezésével akar ták 
a közéletet az ellenséges irány zászlói alá terelni. 

Végig követhet jük Matlekovits Sándor intézkedéseit, sőt azon 
intézkedések egész tömegét, amelyek az ő aktiv működésének nyomait 
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hordozzák magukon, s amint mindenütt nyomát talál juk az irányhoz 
kitűzött ragaszkodásnak az egyéni szabadság és kezdeményezés párto-
lásában, az állami omnipötentia minden f a j ának nyesegetésével, a szük-
körü érdekek t i tágí tására, a szabad terjeszkedés kor lá ta inak kiszéles-
bitésére való igyekezetnek, épp igy biztosan megtalál juk mindenütt a 
tényleges viszonyok mél ta tására és mindenekfelet t a közérdekekkel való 
összeegyeztetésre való igyekezetet. Sehol sem kételkedik, sehol sem 
állit ja, fel feltétlen vagy legalább is á thághata t lan elvül az állami beavat-
kozás teljes perhorreszkálását , csak ku ta t j a annak esetleg elkerülendő 
vagy enyhítendő lehetőségeit. 

Elz a valódi liberális közgazdasági pol i t ikának alaptétele ma és 
ez volt a magyar liberális közgazdasági poli t ikának alaptétele, híven 
követe t t gyakor la ta Magyarország új jáépítése korában is. 

A közgazdasági életnek csaknem teljes egészét átölelte Matle-
kovits működése. Részt ve t t már korábban a kereskedelmi és vízjogi 
rendszeres törvények tárgyalásainál , melyek megoldat tak, — azután a 
biztosítási törvényiavaslatnál, amelynél az állami biztosítás elvét nagy 
részben az ő ellenzése bukta t ta el, a halászati és állategészségi törvények 
létrehozatalában, hasonlóan egy mezőgazdasági főiskola tervezeteiben 
és a mezőgazdasági statisztika első kísérleteiben, hasonlóan a bánya-
törvényjrr. aslat tárgyalásaiban, mely elvi ellentétek miatt hiusult meg, 
továbbá az áruforgalmi statisztika megszervezésében és azon akkor 
sikerre nem vezető tárgyalásokban, amelyek a kamarák uj szervezésére 
vonatkoztak. Mindezen kérdéseknek nemcsak a hivatalos szobákban, 
de az irodalomban is szakavatot t tárgyalása együtt járt működésével és 
mély nyomokat hagyot t maga után. Legjelentékenyebb része azonban 
ugy tudományos, mint gyakorlat i működésének az ipartörvényre és a 
vámügyi tárgyalásokra vonatkozik, amelyek huzamos ideig a Matleko-
vits nevéhez vannak kötve és amely tereken szerezte legértékesebb 
diadalait . 

Az 1884-iki ipartörvény csodálatos alkotása volt Matlekovits 
közgazdasági pol i t ikájának, A Gorove által inaugurált szabadelvű ren-
delkezésekkel szemben az iparos közvélemény folytonosan erősebb aggo-
dalmakat táplált a szabad ipar rendszere ellen: az 1873-iki tőzsde és 
közgazdasági válság utóhatásai folytán a jelszavak u tán valóságosan 
lázas ál lapotban követelte az iparosok közvéleménye a szabad ipar kor-
látozását, főleg a kötelező alakulások és a képesítés formájában. A tör-
vényjavasla t , mint utólagosan kiderült, maga is bizonyos kompromisz-
szum eredménye volt, amelynek bírálatánál talán jogosan hivatkozhatom 
mint annakidején egyetlen ellenzője *a képviselőház 1884 március 28-iki 
ülésében mondott bírálatomra: ..Ezen törvényjavaslat , amennyiben az 
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1872-ik 8-ik törvénycikkel nem ellenkezik, felesleges; amennyiben pedig 
ellenkAik, csak illúziókat teremt az iparosoknál minden prakt ikus ha-
szon nélkül; más oldalról tendenciája veszélyes az államé-let és az egyes 
társadalmi osztályok békés fejlődésére nézve.'1 Hogy ezen prognostikurn 
helyes volt, azt a következmény beigazolta; az iparos osztály közóhaja 
azóta már keresztültörte az akkor még kielégitőnek tar tot t gá taka t is, 
ma már az u jabb ipartörvényben még tovább ment kívánalmaiban s 
teremtett egy u j helyzetet, amelyet a közgazdasági kri t ika teljes joggal 
nevezhet a régi 1884-iki helyzet u jabb — és bizony megval lhat juk — 
rosszabbodott k iadásának s melyet maga Matlekovits is több nagyértékü 
iratában ilyenül kárhoztat . 

Másik, még nagyobb keretű és még fontosabb ténykedése Matle-
kovitsnak a vámügyi tárgyalásoknál volt. A modern magyar közgazda-
sági polit ikának kezdettől fogva egyik legnehezebb és legkomplikáltabb 
kérdése a vámpolitika volt. Egyik részében külpolitikai, aztán belpoli-
tikai és csekély részében volt ez közgazdasági kérdés. Széchenyi és 
Kossuth küzdelmeiben, melyben még Deák Ferenc is aktiv részt vett . az 
Ausztriával szemben folytatott küzdelem dominált , — később Beöthy 
Leó kisérelte meg tisztán közgazdasági kérdéssé emancipálni; a gyakor-
lati nehézségek, az exigentiális követelések visszadobták ú j r a és ú j ra 
a napi politika terére, ahol is ott maradt egész napjainkig. Alig lesz 
könnyű dolga az utókor kuta tó inak a komplikált kérdések zavart 
kuszáltságából tisztán állítani a kuta tók szemei elé az egyes részletek 
fontosságát, összefüggését, igy például Wekerle küzdelmeit a fogyasztási 
adók körül, vagy Matlekovits érveléseit a kikészitési el járás vagy a leg-
több kedvezmény gyakorlat i a lkalmazásának kérdésében. Az a nagy 
kérdés, a szabad kereskedelem és védvámrendszer körül, amelyben az 
első magyar kormány Gorove személyében a szabad kereskedelem zász-
la ja alatt mutat ta be a német kereskedelmi szerződést, a tényleges viszo-
nyok nyomása alatt uj és u j i rányokban változott át a folytonos küzde-
lemben; az elmék változatosan küzdöttek egyik vagy másik áramlat 
szolgálatában, a közelebbi érdekek feláldozásától féltve az ellenkező 
iránylatot. Hiszen köztudomású és szembeszökő volt az áramlat meg-
változása. például a mezőgazdaság körében, ahol az első ciklusok alat t 
a szabadkereskedelmi irány vezette még az ÜMGE vezérembereit, akik 
későbben a kereskedelmi mérleg hirdetett megfordulásával a védvámos 
áramlat zászlaja alá ál lot tak; viszont a politikai iránylatok, különösen 
Bismarck herceg politikai elfordulása és aztán a világáramlat megválto-
zása a védvámosok táborába vitte a gyakorlat i politikusok még azon kis 
töredékét is, akik a hullámzó eszmemenetek áramlatai között is meg-
tar tot ták eredeti irányelveiket legalább elméletileg. Amint Kossuth az 
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előt tünk járó nemzedékben Liszt Ferenc tanításai nyomán átment a véd-
vámos táborba, épp ugy á tment -a magyar közvélemény majdnem teljes 
egészében az u j áramlat szolgálatába, a politikusok egy része nem öröm-
mel. de a gyakorlat i kényszer ha tása alatt majdnem egyhangúlag frontot 
vál toztatot t a szabad kereskedelem ellen, amelynek gyakorlat i alkalma-
zására ugy sem volt semmi kilátása sem. Ez a gyakorlat i élet követel-
ménye volt a felelős vezetők részéről s a koráramlatok kényszere az azok 
behatása alat t álló közvélemény részéről. Éppen Matlekovits muta t ta 
be az Akadémia egyik ülésén báró Wütter ls torffot , a szabad kereskede-
lem egyik vezérférfiát, kinek i rányzatát elejtette a népszerű áramlat és 
Plener báró, az osztrák közgazdák egyesületének 40 éves jubileumán 
kitűnő kézzel rajzolta a teljes átváltozások azt a rövid, de valóban tra-
gikus lehanyat lását , amely a régi ideálokkal szemben az 1866-iki angol 
pótkonvenció megkötése óta mondhatni elementáris erővel ragadta ma-
gával a reformált monarchia egész eszmevilágát, egészen ellentétben a 
korábbi felfogással. Lehet vitatkozni felette, hogy helyes volt-e az irány 
megcserélése különösen akkor, amikor a közös vámterület mellett a ma-
gyar gazda csak nyerhetet t az iparcikkek olcsóbb beszerzésével és bizo-
nyára még a retorzió lehetőségével is bá t ran ál lhatot t szembe a gazda-
sági termények kivitelénél, de a helyzet világosan ez volt. Kevesen ma-
radtunk a korábbi álláspont hivei s ezeknek is be kellett látniok, hogy 
azzal szeml>en a Bismarck után is ura lkodónak maradt véd vám irányzat-
tá I alig lehetett más ut vámpoli t ikánk előtt, mint menteni, amit még 
lehet és érvényesíteni a politikai változások közt a nekünk kedvező, 
mindig ri tkább és r i tkább hullámokat. 

Matlekovits is kénytelen volt ezt az uta t választani. ' I rodalmi 
munkásságát is fokozatosan nagyobb és nagyobb mértékben szentelte 
e kérdésnek, még inkább akkor, mikor a hivatalos állás nyűgöző békói-
tól megszabadulva, teljes erővel ál lhatott a küzdők első sorába. Irodalmi 
munkásságának túlnyomó nagy részét e kérdésnek szentelte és tényleg 
ezen kérdés körül ara t ta legértékesebb és az összes nemzetközi irodalom-
ban is előkelő számot tevő babérjait , „Az osztrák-magyar monarchia 
vámpoli t ikája 1850-től". majd későbben ..Die Zollpolitik der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie und des Deutschen Reiches und deren 
nächste Zukunf t" kitűnően szolgálta ezt a célt. ma is legjobb forrás-
munkáink egyike. De Matlekovits a nála megszokott intenzivitással az 
egész vonalon felvette a küzdelmet. Külön tanulmányok jelentek meg 
tollából az északamerikai, a francia vámokról, majd általában a keres-
kedelmi szerződésekről és azoknak egyes kérdéseiről, igy a favámokról, 
a gabonavámokról, a legtöbb kedvezményi záradékról, a közlekedési 
eszközökről a vámpolitika szolgálatában, majd a különbözeti vámokról, 
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a német-orosz kereskedelmi szerződésekről és a középeurópai gazdasági 
egyesület kebelében tar to t t előadása, mely Ausztria-Magyarország hely-
zetét t á rgyal ja az európai államok kereskedelmi poli t ikájában, mind-
megannyi értékes terményei a magyar közgazdasági élet ezen ágának, 
amelyről nyugodtan állithatom, hogy Matlekovits volt kétségkívül leg-
értékesebb müvelője, sőt mondhatni , egyedüli kifej tője. Ezen munkáiban 
ismét ú j ra és ú j r a kifejezésre jut vezérgondolata, körültekintő jár tassága 
a kérdések egész tömkelege felett, melynek minden részletét ismeri és 
amely anyag felett véglegesen elfoglalt, nem ingadozó ál láspontja által 
teljesen uralkodik. 

Ez a két főirány azonban csak gerince volt Matlekovits munkál-
kodásának. Alig lehet a közgazdasági kérdések egész tömkelegében oly 
részletet találni, ahol az ő munkálkodásával ne találkoznánk. Eltekintve 
ifjúkori müveitől, a nemzetgazdaság és pénzügytan tankönyvekiil irott 
rendszerétől, továbbá az örökösödési és birtokpolitikái kísérletektől, 
amelyeket már érintettem, becses munkákban tárgyal ta különösen a ma-
gyar pénzügyi háztartás nehéz kérdéseit, amelyeket igazán méltán zár 
le akadémiai emlékbeszéde Wekerle felett, akihez annyira kötötte a szel-
lemi iránylat közössége; tárgyal ta többek közt a hajózás, a quota, az 
agrárkérdés, a tőzsde-adó, a vasúti különbözeti árszabályok, a mező-
gazdasági érdekképviseletet, az olasz szeszadó-törvényhozást, a rész-
vénytársasági ügy, az állami tűzbiztosítás, a kereskedelmi szakoktatás 
kérdéseit és le egészen napja inkig folytonos állandó figyelemmel a köz-
gazdasági élet minden lüktető i rányára valóban tiszteletreméltó, nagy 
tisztelettel fogadott megfigyeléseket tet t közzé a „Magyar Ipar" és fon-
tosabb kérdésekről, a „Közgazdasági" és a „Budapesti Szemle" hasáb-
jain. Ilyenek például a legutolsó években bírálatai az egész magyar köz-
gazdasági helyzetről, majd az utolsó évek közgazdasági és pénzügyi 
politikájáról, tanulmánya az ipartörvény módosításáról és mindenek-
felett az a nagyértékü monográfia, amelyet a kommunizmus magyar-
országi történetéről tett közzé a Gratz Gusztáv által összeállított gyűjte-
ményben, amely maradandó emléke lesz a magyar aberrátiónak, de 
amelynek összeállítása valóságos nyeresége a magyar közgazdasági 
irodalomnak. 

Talán felesleges, nagyérdemű közönség, ezen rövid szemlét rész-
letekkel tömni tul. Úgyis időpazarlás mi előttünk, akik kor társak vol-
tunk, rajzolni az ő irányát , Matlekovits neve valóságos fogalommá vál t 
közöttünk, az élénk küzdelem, amelyet kora if júságától fogva a tan-
széken, a hivatali szobákban, a társadalmi téren és az irodalomban 
egyenlő buzgalommal folytat, különösen becses előttünk is és még be-
csesebb lesz utódaink előtt, mint egy olyan élet folytonos, soha nem l a n -
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kadó munkásságának emléke, amely folytonos következetességgel és ki-
tar tó részletességgel egy főirányt követ a liberális magyar közgazdaság 
nyomán, nem tántorodva meg attól soha, sem elfogultság, sem a nép-
szerűség olcsó fávorának keresése miatt . Valóban Matlekovits érdemei 
itt a legtiszteletreméltóbbak és legemberiebbek. Társadalmi téren alko-
tásai és becéző gondja inak kegyelt jei az Iparegyesület, a Közgazdasági 
Társaság, a Hajósegyesület , a Középeurópai Társaság, mind egyenlő 
gonddal megkövetelik a tiszteletet és ragaszkodást iránta. 

Talán hosszú, talán rövid az ut, amely előttünk áll, igen tisztelt 
mesterünk, nekem egykor tanitóm, aztán jóakara tú barátom és pálya-
társam. Az élet kint elég gyönyörűséget adott nekünk; de nem kiméit 
meg egyikünket sem attól a ret tentő csapástól, amely kettétöri az élet-
kedvet s nagyrészben csak megunt teher vonszolására kárhoztat ja a 
megfáradt vándort . Az egyéni csapások görnyedező súlya mellé odacsat-
lakozott fu l la j tá rnak a kegyetlen sors, mivel igazán Istennek haragja 
súj to t t le szerencsétlen hazánkra. Összetörve, mint vi l lámsujtot tak, cson-
kul t tagokkal nézünk a súj tó vihar felé, mely eldübörgött fe jünk felett, 
melynek ret tenetes dörgései még most is füleinkbe zugnak, megrázkód-
t a t j ák agyunkat , reszketővé teszik idegeinket, elnémítják szavunkat. 
Nem vagyunk már az a Niobe, aki viruló gyermekei élén merészen ki-
h ív ja a kevély istennőt a versenyre, hanem vagyunk az a Niobe, aki leg-
kedvesebb gyermekeinek kegyetlenül leölt holttestei felett zokog. Heu 
quantum Niobe, haec Niobe distabat ab illa. Mi is mások vagyunk, poz-
dor jává zúzva, összetörve, nyomorékos, fogyatékos bátorsággal, rette-
géssel nézve a sötét eget. Legkedvesebb gyermekeinket, akik közéletünk 
terén is életünk örömét s büszkeségiét képezték, a haragos istennő vészes 
nyilai porba sú j to t ták ; ott vannak élettelen vagy élet-halálharcban 
vivódó áldozatai előttünk. Az, amiért a mi nemzedékünk küzdött , nagy 
részben tönkre van téve. A Gibbon által jelzett idő rövidségét csak 
súlyosbít ja a remény hiánya, mely zordonan ismétli siralmas zokogá-
saink keserves visszhangját a közélet terén is. Magyarország ujra-
ébredése megakasztva, tagjai szétszórva, a belső vérkeringés meg-
zavarva és fájdalom, ezeken felül gyilkos mérgek beleplántálva belső 
szervezetünkbe, megöléssel fenyegetik az u j életnek legelső, legépebb 
csiráit is. 

Minden téren romlás, pusztulás körülöt tünk. Esdeklő szavunk 
keresi a vigasztalást, a reményt. És amikor éppen ezt keresi, fürkésző 
szemünk ösztönszerűen megpihen azokon a tölgyeken, .amelyek már 
nagyrészben korábban is kiál lot ták a fergeteg zúgását s amelyek ellen-
ál lóknak bizonyultak be a férgek la-ssu, de még veszedelmesebb pusztí-
tásával szemben is. Egy ilyen tölgyet lá tunk Matlekovits Sándor szemé-
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lyében is.Eiche, die dem Sturme steht. Ez különösen magyarázata hódo-
la tunknak, az ő munkássága, ki tartó, biztos ú tmuta tásáér t cserében. Az 
ut i rányában nem kételkedünk, az irányító személyében teljesen meg-
bízunk. Vajha buzgóságunk pótolná gyengeségünket és a hazának az a 
nagy szerelme, mely a megpróbál ta tásoknak ezen súlyos korszakában 
önkéntelenül is viharossá korbácsolja legbensőbb érzelmeinket, lenne 
segítőnk az újraépí tés azon nagy munkájában, melyre épp ugy, vagy 
talán még sokkal inkább reá vagyunk utalva, mint a 48-iki nagy átala-
kulás gyakorlat ivá tételében is reá voltak utalva Matlekovits és akkori 
kortársai . 

Fogadd szívesen, tisztelt barátunk, ezt az üdvözletet. Meleg hála 
ez a múltért és meleg kötelező ez a jövőre nézve. Lá t juk az ú tnak irá-
nyát . érezzük elfásult közönyünkből ébredőleg a reánk mindnyájunkra , 
még a legutolsókra is váró kötelesség súlyát, eszméink szolgálatában 
közös. édes. szenvedő, eltiport, rle igaz hi tünk szerint bizonyára u j életre 
kelő j>zép, nagy Magyarországunk boldogságáért, nagyságáért . Légy 
üdvöz most, ez ünnepi pil lanatban is, mert áldásos volt eddig is munkád, 
áldásos lesz ezutanra is hatásod és buzdító reánk mindnyájunkra 
egyaránt . (Éljenzés.) 

Báró Wimmersperg Frigyes á l lamti tkár: Mélyen tisztelt ünnepi kö-
zönség! A kereskedelemügyi miniszter ur elutazása folytán nekem jutott 
a megtisztelő megbízás, hogy őt ezen az ünnepen képviseljem és Matle-
kovits Őexcellenciáját jubileuma alkalmából a kormány nevében üdvö-
zöljem. Benső kötelékek azok, amelvek a magyar kereskedelmi kor-

i. o i . 

mányzatot az ünnepelthez fűzik. Ő volt az. aki az alkotmányosság 
helyreálltával az ország kereskedelmi és ipari életének intézésére hiva-
tott tisztviselői karból az ügyek iránti előszeretetével és tehetségével 
kiemelkedett és igyekezetét nagy szakértelmével 'és gondos körültekin-
téssel párosítva éveken át vezette hivatalából és képviselte az ipart és 
kereskedelmet. Ezen út törő nehéz munkában az övé volt a legnagyobb 
szerep, de egyúttal a legfőbb érdem is. Az ipari és kereskedelmi igaz-
gatás majdnem minden szakában ma is azokra az alkotásokra támasz-
kodunk. amelyek alapját az ő működése és munkálkodása vetet te meg. 
Alig van ága az ipari és kereskedelmi igazgatásnak, amelyben az ö 
hivatalos ténykedésének és gondoskodásának maradandó eredményei-
vel ne találkoznánk. Ezen kiváló működésében akkor sem állott be vál-
tozás, amikor a hivatalos pályát a közélet nyilvános szerveinél való 
munkálkodása vál tot ta fel. A hazai közgazdaság leghivatottabb intéz= 
menyeinél, úgyszintén a saj tóban és a szakirodalomban az ország gaz-
dasági érdekeinek előmozdításánál a legbuzgóbban közreműködött . 
Ezen közreműködés megszakítás nélkül fentar tot ta azt a szoros kap 
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csolatot, amely közöt tünk ünnepel tünk pá lyá jának kozdete óta mostanig 
fennállott és amelynek további fennál lását a mostani rendkívüli viszonyok 
között őszintén k ívánjuk . Az ünneplést, amelyet a Magyar Közgazda-
sági Társaság nagyérdemű elnökének ma rendez, a magyar kormány 
az ünnepelt iránti igaz nagyrabecsüléssel teljesen átérzi és őszintén 
kívánja , hogy kimagasló szaktudását és gazdag tapaszta la ta i t lelkes 
odaadásával a hazai közgazdaság javára hosszú időn á t még mindig friss 
erőben érvényesítse. (Éljenzés.) 

Szomjas Lajos államtitkár: Tisztelt díszközgyűlés! A magyar 
királyi földművelésügyi minisztérium szintén részt kíván venni abból 
az ünnepből, amelyet a Magyar Közgazdasági Társaság Matlekovits 
Sándor születésének nyolcvanadik évfordulójára rendez. Méltóztassék 
tehát megengedni nekem, hogy a magyar királyi földmüvelésügyi mi-
nisztérium nevében mély tisztelettel üdvözöljem Őexcellenciáját. Jogot 
meritek ehhez abból a tényből, hogy Őexcellenciája sikerekben gazdag 
és elévülhetetlen érdemu közéleti munkásságának egy jelentékeny ré-
szét a magyar királyi földművelésügyi, ipari és kereskedelemügyi mi-
nisztérium kötelékében töltötte és ezen időből tiz éven át ennek a mi-
nisztériumnak ál lamti tkára volt és mint ilyen a nyolcvanas években a 
közgazdaság terén életre keltett igazgatási és törvényhozási alkotások-
nak irányitója. lelke lett. Kevesen vannak már életben azok köziil, akik 
Őexcellenciájával a minisztériumban együt tműködtek és talán senki 
sincsen közülünk már akt iv szolgálatban. De az elődök örökül ad ták 
az u tódoknak Matlekovits Sándor egyéniségének és munkásságának 
emlékét és mi, az ő és az ő kar társa i szerény utódai , hálával és büsz-
keséggel ápol juk azt. Arra kérem tehát Őexcellenciáját, hogy hálás 
szivből fakadó, őszinte nagyrabecsülésünkből és tiszteletünkből eredő 
meleg üdvözletünket szivesen fogadni méltóztassék és kérem a Minden-
hatót, hogy még sok hosszú éven át ad jon Őexcellenciájának erőt és 
egészséget, hogy közgazdasági életünknek büszkesége lehessen. 
(Éljenzés.) 

Tóth Lajos államtitkár: Nagyméltóságú elnök ur, mélyen tisztelt 
közgyűlés! Gróf Klebelsbcrg Kuno magyar királyi vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter ur legnagyobb sa jná la tá ra hivatalos elfoglaltságánál 
fogva akadályozva lévén abban, hogy Nagyméltóságodat , mintahogy 
tervezte, személyesen üdvözölje, engem bizott meg azzal, hogy iidvöz-
le tét Nagyméltóságodnak á t ad j am és jókivánatai t Nagyméltóságod 
előtt tolmácsoljam. Azt hiszem, mindnyá jan egyetér tünk abban, hogy 
elsősorban kötelességünk a Gondviselés iránt érzett há lánknak kifeje-
zést adni akkor, amikor Nagyméltóságodat nyolcvanadik születésnapja 
alkalmával teljes szellemi és testi épségben itt közöttünk ünnepe lhe t 
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jük. A hála érzetéhez azonban hozzá kell kapcsolnunk azt a kérést , 
hogy a Mindenható Nagyméltóságodat még soh éven keresztül tar tsa 
meg Magyarország büszkeségére, becses csa ládjának boldogságára. 
Arra kér jük , hogy mint a magyar közgazdasági tudománynak egyik leg-
erősebb oszlopa és a magyar közgazdasági igazgatásnak a múltban 
egyik nagy hi rü vezére, szerencsétlen Magyarországunkat ebből a súlyos 
gazdasági válságból való kivezetésben segítse és támogassa. Isten él-
tesse, Isten tar tsa meg Nagyméltóságodat! (Éljenzés.) 

Buday László: Mélyen tisztelt ünnepi közgyűlés! Az a benső-
séges házi ünnep, amelyet a Közgazdasági Társaság Matlekovits Sán-
dor tiszteletére a mai jubiláris alkalomból rendezni kivánt , ime, kinőtte 
magát az egész közéletnek, az egész tudományos vi lágnak az ünnepévé. 
Akik itt felszólalunk, ta lán itt-ott ismétlésekbe fogunk esni, ami nem 
csodálatos, mert hiszen Matlekovits Sándor tüneményes pályafutásá-
nak többnyire ugyanazok a kiemelkedő momentumai r agad ják meg 
mindnyájunk figyelmét. De végre, tisztelt díszközgyűlés, ismétlésekből 
áll az a virágcsokor is, amely most az ünnepelt előtt fekszik, amely 
azonban egységes hódolatot és tiszteletet akar kifejezni. Nekem, igen 
tisztelt díszközgyűlés, az a ki tünte tő szerencse jutott osztályrészemül, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia legmelegebb üdvözletét és sze-
rencsekivánatai t tolmácsoljam- Mikorra a most hervadó lombok ú j ra 
kizöldülnek, a jövő tavasszal éppen ötven esztendeje lesz annak, hogy 
Matlekovits Sándort Akadémiánk tagjai sorába iktat ta , nem előleg-' 
képpen az ő fényes szellemi tehetségeire, hanem már jutalomképen az 
addig is kifej te t t igen derekas, igen értékes munkásságáért . És ha 
ezalatt az ötven esztendő alat t Matlekovits Sándor nem mindig és nem 
kizárólag azoknak a tudományos munkála toknak a légkörében élt, 
amelyeket az Akadémia kultivál, ezért a tudomány nem lehet hálátlan, 
mert ekkor Matlekovits Sándor az ő gyakorlat i közgazdaságpolit ikai 
tevékenységével az ország anyagi jólétének fellendítésén működött , 
amely a tudománynak mindig a legbiztosabb támasza. De ez alat t az 
ötven év alatt , igen tisztelt ünnepi közgyűlés, a szálak az Akadémia 
és Matlekovits Sándor között nemcsak hogy nem lazultak meg, hanem 
mindig bensőbbekké és bensőbbekké, mindig sűrűbb fonásuakká vál tak 
és a mai napon Matlekovits Sándorban az Akadémia egyik legtisztel-
tebb, egyik legtekintélyesebb tagjá t , az Akadémia nemzetgazdasági 
bizottságának friss energ iá jú / te rvekke l és eszmékkel teli, de azok kiv i-
telénél kellő erővel is bíró elnökét tiszteli. Csodálatos életpálya az övé. 
amelynek megadatot t az öregeknek a t isztánlátása anélkül, hogy a fiatal-
ság duzzadó munkakedvének a hámvát elveszitette volna, Csodálatos 
életpálya az, amelynek folyamán kétszer lobbant lángra egy újjászülető 
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nemzetitek életvágya és amelynek folyamán kétszer zuhant súlyos ka-
tasztrófa folytán a sir felé. Az első periódusban Matlekovits Sándor 
még a gyermekiéleknek fogékony benyomásait gyűj tö t te , de amikor 
ugy látszott , hogy derengeni kezd az égbolt, akkor ő teljesen fiatal kor-
ban, a kész férfinak egész munkaerejével és készségével állott oda a 
küzdők sorába, hogy kierőszakolja a magyar horizontra azt a napot, 
amelyet nyuga t felől akkor még mindig felhők fenyegettek, kierősza-
kolja és segítsen meghozni nekünk a vár t meleg sugarat . Az ujjásztile= 
tésnek izzó optimizmussal teli nehéz küzdelmes esztendei vol tak ezek: 
nehezek, de sikeresek. Optimizmusunk és sikereink nőt tek, ugy ahogy 
ezek az évek lassanként évtizedekké sűrűsödtek. És amikor a nemzet 
elérkezettnek lát ta azt az időt, hogy szorgalmának, iparkodásának 
eredményeivel a világ elé álljon, a Matlekovits által rendezett országos 
kiállításon büszkén tekinthetet t a hatalmas iparcsarnokról, a négy 
világi tá j felé, nyugatra , északra, keletre és délre: akkor tán nem gon-
dolhatta senki, hogy olyan korszak is el fog következni, amikor ezt a 
négy szót más gondolatkapcsolatban rögzíti meg a lelkünk és észak, 
nyugat , dél és kelet lefátyolozott szobrai mellett kell megsiratnunk 
a szétszakított országot. Amikor a fiatalság bizodalma megrendül, 
akkor a magyar nemzet szinte reményvesztetten menekül a más vihar t 
is látoti öregek nyugodt életébe. Ünnepeltünk! A Te csökkenthetetlen, 
rendithetetlen bizalmad vigasztaló erőforrása minékünk mindnyájunk-
nak; a Te példás munkád példa és okulás az el jövendő fiatalságnak, 
amelyre egy u jabb uttörés munká ja vár . Ismétlődjék meg a biblia 
mondása: Légy a mai kornak u j Simeonja! Légy a mai kornak u j 
Simeonja a Te patr iarchális korod bölcsességével, de fiatalos munka-
vágyadnak robogásával és reméljük, hogy gyönyörködni fogsz Ma 
gyarország ú j ra való fe l támadásában. (Éljenzés.) 

Nagy Ferenc: Tisztelt ünneplő közönség! Én a magyar tudo-
mány nevében, a budapest i egyetem a jog és ál lamtudományi kara nevé-
é n üdvözlöm a tisztelt jubilánst, Matlekovits Sándort és egyúttal üdvöz-
löm őt azon társegyesület nevében, amely egyenlő módon küzd 
ugy a gazdasági, mint ethikai tekintetben egyaránt szükséges törvé-
nyeknek ismertetésében és előmozdításában: t. i. a Magyar Jogász-
egyesület nevében. A budapesti egyetem először is őt, mint fiatal 
joghallgatót tekintet te a magáénak, ahol ő megszerezte azon funda-
mentumokat , amelyeken tovább épített később. A jog= és államtudo-
mányi karon szerezte meg az egyetemes jogtudori oklevelet 1865-ben 
és már 1866-ban. tehát egy évvel rá őt magántanár rá habilitálta a kar , 
aminek az a lap ján ő hat esztendőn keresztül taní tot t a mi egyetemün-
kön. Ez a la t t az idő alatt a legváltozatosabb ágait a nemzetgazdaság-
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n a k és a pénzügytannak taní tot ta , ismertette a fiatalsággal. És nagyon 
érdekes, ha az ember végigtekint az ő előadásainak a ciklusán: talál-
koznak benne a legellentétesebb kérdések. Egyrészt a mezőgazdaság 
törvényei, ezzel kezdte tulajdonképpen, a mi bizonyos tekintetben 
különösnek hangzik akkor, amikor őt olyan sokszor avval a szemre-
hányással illették, hogy ő talán az agrárius mozgalmaknak ellensége 
volna, holott ő mindig nagy szeretettel foglalkozott az őstermelésnek, 
a mezőgazdaságnak az érdekeivel. Foglalkozott ezekben az előadások-
ban a szGciálizmus kérdéseivel, beszélt a szövetkezetekről, beszélt 
a részvénytársaságokról, foglalkozott a kereskedelemmel, amelynek 
különösen éppen ő később a maga erejét szentelte. Annyi bizonyos, 
hogy igen változatos programmja volt neki a speciális kollégiumokból, 
ugy hogy rendkivülien sa jná lha t ta az egyetem, amikor ő aztán meg-
szűnt tovább tanitani. Éppen ötven esztendeje annak, hogy nélkülöz-
zük öt, mint az egyetem akt iv munkását . Azért azonban mi még 
mindig a magunkénak tekin t jük és aka r juk tekinteni, mert hiszen 
nem szűnt meg a kapocs, amely folytatását talál ta az ő közéleti egyéb-
ként i működésében és az ő irodalmi munkálkodásában. A Magyar 
Jogászegvesület. amelynek nevében szintén van szerencsém őt a mai 
napon üdvözölni, bizonyos tekintetben testvére a Közgazdasági Tár-
saságnak és természetes, hogy minekünk a mi közös céljainkban váll-
vetve kell együt tműködnünk és ra j t a kell lennünk, hogy egymást ki-
egészítsük, ott is, ahol a mi u ta ink talán különválnak. A Közgazdasági 
Társaság is törvényeket ku ta t és azokkal foglalkozik, ugy, hogy igyek-
szik azt az összhangot létesíteni, amely a közgazdasági élet zavarait 
megszünteti. A Magyar Jogászegyesület jogi szempontból nézi azokat 
a jelenségeket, amelyeket a Közgazdasági Társaság a maga eszme= 
körébe vont. Törvényeket ku ta t az egyik is, a másik is. A közgazda- . 
ságtan a törvényeket olykép érti, mint a fizikai törvényeket, a Jogász-
egyesület ethikai törvényeket kuta t . Azonban ezek az ethikai törvé-
nyek, különösen a jog szempontjából, ezek a tényleges közgazdasági, 
általában a szociális viszonyokkal olyan kapcsolatban állnak, hogy 
egyik a másik nélkül nem lehet. Akárhányszor a jogi törvények vissza-
hatnak a közgazdasági és a szociális életre és viszont a gazdasági 
tünemények visszahatnak a jogalkotásokra. Különösen azonban szük-
séges, hogy vállvetve müködjünk együtt közös célunk felé, most, 
amikor ezek a törvények mindakét oldalon, sajnos, nagyon is meg-
vannak zavarva. A közgazdasági törvények most igazán nem érvénye-
sülnek ugy, mint normális időkben, de még a jogi törvények sem érvé-
nytsülnek hasonlókép, ugy, hogy nekünk egy nagy feladatunk van 
most m inda ket tőnknek, hogy azt a bizonyos normális állapotot minél 
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előbb helyreállítsuk, amely egy ál lamnak és egy társadalomnak a bá-
zisát képezi. Ebben a munkában remélem, hogy még sokáig fogjuk 
üdvözölhetni a Közgazdasági Társaság élén Matlekovits Sándort , aki 
különben közvetlen jogi működést is fe j te t t k i és pé ldának okáért, 
a hiteljog terén igen előkelő szerepet viselt annak idején, igy a Keres-
kedelmi Törvény megalkotásánál mint az annak előkészítésére szolgáló 
ankétnek egyik e lőadója szerepelt, erős kr i t ikát gyakorol t az akkori 
törvényjavas la t felett és később is részt ve t t mindazokban az alkotá-
sokban, amelyek a hiteljogra vonatkoznak. Ilyetén módon nemcsak azt 
a kiegészítő működést kell nekem jellemezni az ő működésénél, hanem 
közvetlenül részt ve t t ő abban a munkában, amelyet a jogászság is kép-
visel és mindenesetre kívánom neki azt és k íván juk magunknak azt. 
hogy minél tovább szentelje a maga életét, a maga erejét ennek a mi 
közös munkánknak és minél több sikert arathasson még továbbra is 
azok mellé a fényes eredmények mellé, amelyeket eddigelé elért, Ezt 
kívánom ismételten ugy, hogy remélem a magam részéről. Őexcellenciá-
jában példát fogok találni a mi közös működésünk i rányí tásában s 
vezetésében.Adja Isten, hogy minél jobb egészséggel és erővel éljen 
meg, nem is mondom, hogy milyen időt. mert azt mondom, amit 
XIII. £eó pápa mondott , amikor kilencvenedik születésnapján az 

üdvözlések alkalmával azt mondot ták neki, hogy még száz esztendőt is 
el fog érni: miért korlátozzuk az isten gondviselést? (Derültség.) En 
is kívánom, hogy ne legyen korlátozva az isten gondviselés, hanem 
tartson meg bennünket , őt még minél tovább jó egészségben. 
(Éljenzés.) 

Heller Fa rkas : Mélyen tisztelt ünneplő közgyűlés! A királyi 
József műegyetem nevében vagyok bátor Matlekovits Őexcellenciáját 
a mai ünnepi alkalomból kifolyólag üdvözölni. A királyi József mü 
egyetem két címen is részt kér magának a mai ünneplésből. Egyrész-
ről, mint a közgazdasági életnek egyik tényezője, amely a gazdasági 
élet számára a technikai munkásoknak és egyút ta l ^Italában a gazda* 
sági vezetőknek egyik csoport já t képezi és neveli; másrészről mint 
a közgazdasági tudományok egyik műhelye, mert 1914 óta a királyi 
József műegyetem a technikai tudományok mellett külön haj lékot 
adott a közgazdasági tudományoknak is. A közgazdasági életnek elő-
készitő, nevelő munkájából és tudományos műhelyéből sietünk ide, 
hogy Oexcellenciájához születésének nyolcvanadik évfordulója alkal-
mából szerencsekivánatainkat elhozzuk. A mi Műegyetemünk, sajnos, 
nem val lhat ja Matlekovits Sándort abban az értelemben a magáénak, 
mint az Akadémia, amelynek egyik legrégibb oszlopos tagja , vagy 
a Pázmány Péter Tudományegyetem, melynek régóta magántanára , 
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vagy a Közgazdasági Társaság, amelynek ma is elnöke. Igaz, hogy 
a sors kereke majdnem ugy fordult sok évvel ezelőtt, hogy Matlekovits 
Sándor a műegyetem tanár i testületébe belekapcsolódott volna; akkor 
a gyakorlat i életnek annyira szüksége volt reája , hogy ez a kapcsolat 
nem született meg. Ennek dacára ugy érezzük, hogy Matlekovits 
Sándor a mienk is. mert mi is munkásai vagyunk a közgazdasági élet-
nek és munkásai vagyunk a közgazdasági tudományoknak. Legyen 
szabad tehát ezen a két cimen a mi Műegyetemünk babérkoszorúját is 
elhozni akkor, amikor Matlekovits Sándort ünneplik. Műegyetemünknek 
a közgazdasági élet minden vonatkozásával , minden ágával sok kap-
csolata van, de egyikkel sem olyan sok, mint az ipari élettel, éppen 
azzal a területével a közgazdasági életnek, amely, ha ugyan vala-
melyik magáénak vallhat egy olyan sok irányú tevékenységű férfiút, 
mint az ünnepelt, mégis az ő leghervadhatat lanabb alkotásait mutat-
hat ja lel. Valóban nem tud juk , hogy Matlekovits Sándorra, mint gazda-
sági politikusra, vagy Matlekovits Sándorra, a tudósra legyünk-e 
inkább büszkék: érdemeinek éppen olyaii része esik a gazdasági, mint 
a tudományos térre. Ri tka az, hogy valaki, aki a gazdasági politikában 
olyan tevékeny, olyan vezető részt vett , egyúttal a tudománynak is 
olyan kiváló munkása legyen, mint ahogy azt Matlekovits Sándornál 
lát tuk. És nála valóban nem is t a r t j uk azt csodálatosnak, hanem csak 
természetesnek, hogy ő mind a két téren egyaránt alaposan és mélyre-
hatóan tudot t alkotni. Valóban nem tud juk , hogy Matlekovits Sándor 
fényes tehetségei először Matlekovitsot, a gazdaságpolitikust, . vagy 
először Matlekovitsot. a tudóst teremtették-e meg. Nála olyan harmo-
nikusan összemüködő a gazdaságpolit ikai, a gyakorlat i és az elméleti 
munkásság, mint alig tudunk valaki mást mondani, akinél hasonló-
képen volna: ugy. hogy azt a felfogást, amely szerint elmélet és gya-
korlat közt ellentét volna, azt talán senki sem cáfolta meg annyira, 
mint a mi ünnepeltünk. Az ő munkáinak a témáit az eleven élet iránt 
való előszereteténél fogva mindig a gazdasági életből merítette, még 
pedig lehetőleg a magyar gazdasági élet volt az, amellyel foglalkozott; 

' hol az ipartörvényünk, hol a vámpolit ika, hol egy másik ága a gazda-
sági életünknek, hol a pénzügyek, stb. az a terület, amelyen dolgozik. 
De sohasem tud megmaradni, dacára annak, hogy teljesen a gyakorlat i 
élettel kapcsolatos problémák azok. amelyek foglalkoztat ják, sohasem 
tud megállni az egyszerű leírásnál, ismertetésnél, hanem elemző, mély 
gondolkozása mindig az elméleti problémák elé állította munkásságában. 
Talán sehol sem magaslik ki annyira, mint vámpolitikai munkáiban, 
ahol a vámpolit ika fejlődését vázolva önkénytelenül beleütközik a 
vámpolitika hatásainak kérdéseibe és ennél, amikor az ő elemző modo-
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rában szétválasztotta a pénzügyi és védő, agrár és ipari vámok hatá-
sait, amikor szétválasztotta a gabonaexportáló és importáló országok 
különböző helyzetét, akkor megtalál ta egy olyan problémának a meg-
oldását, amelyre a tudomány, a külföldi is, hosszú ideig teljesen ered-
mény nélkül törekedett , mert nem hatol t olyan mélyre, hogy az á rak 
és a vámok közötti összefüggés alapjai t megtalál ja . Nem csodálkozha-
tunk tehát azon, hogy különösen a vámpoli t ika terén Matlekovits Sán-
dornak olyan neve van, amely mindenütt ismeretes és a legnagyobb 
tiszteletet kelti. De azt hiszem, hogy helytelen i rányba térnénk akkor, 
ha Matlekovits Sándor bő, terjedelmes munkásságának egyes mozza-
natai t iparkodnék kiragadni , mert hiszen az ő munkásságának legjel-
lemzőbb vonása éppen a sokoldalúság. Ennél a sokoldalúságnál talán 
még csak munkabírása, alkotni akarása és tudása nagyobb, mert 
hiszen tudományos körökben a szorgalom, a búvárkodás ál talános 
tu la jdonság; oly mértékben azonban, hogy valaki nyolcvanadik évében 
is olyan fürgén forgassa a tollat, mint negyven évvel ezelőtt, oly 
mértékben ezt a tu la jdonságot még tudományos körökben is ritk.-ín 
találni. A mi szegény, megcsonkított Magyarországunk irigységgel 
tekint vissza a múltba, akkor, ha eszébe ju t az, hogy ilyen férfiakat 
tudott a mult a mi közéletünknek adni. Azt kívánom Öexcellenciájának 
és hazánknak is, érje meg újból azt a nagy Magyarországot, amelynek 
a gazdasági felemelésében olyan nagy része volt. (Éljenzés.) 

Gróf Teleki Pál : Kegyelmes Uram! Én nem hozhatom ahhoz 
a babérkoszorúhoz, amelyet ma lábaidhoz raknak, a legpatinásabb leve-
lek egyikét. De két előttem szóló egyetemi tanár kollégámmal hozom 
egyikét a legfrissebb leveleknek, mert hiszen mi a magyar i f júságnak 
a köréből jövünk, annak a magyar i f júságnak a köréből, amely dolgozui 
akar . A Közgazdasági Fakul tás t nem köthetik még olyan szoros szálak* 
Hozzád, Kegyelmes Uram, mint azokat az intézményeket, amelye-
ket évtizedes mull, évtizedes közös munka köt Veled össze. De köt az 
az egész tudomány, amelyet Te művelsz, és ezért vallunk mi' is a ma-
gunkénak. Mi ma a múltba tekin tünk mindannyian, akik itt vagyunk 
és erőt aka runk meríteni és erőt merí tünk a Te multadból. De tud juk 
hogy Te nem a múltba tekintsz, Te a jövőbe tekintsz, ahogy nagy em-
berek mindig a jövőbe tekintenek. A jövőbe tekintsz és a jövőből 
akarsz reményt meríteni, mint mi a Te multadból. Én annak az if júság-
nak a köréből jövök, annak az i f júságnak a munkakedvét hozom ide, 
amely a jövőnek a záloga. A magyar if júság, dacára azon súlyos meg 
próbáitatásoknak, amelyek közt ma él, tanulni és dolgozni akar . Ez 
annak a jövőnek a záloga, amely felé Te tekintsz és amelyet mi mind-
annyian kívánunk, hogy Te minél tovább lássál és lássad ismét fel* 
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virulni azt a hazát, azoknak az i f j aknak a munkájából , akik a Te tudo-
mányodat k iván ják magukba szivni és akik a Te nyomdokaidon kí-
vánnak haladni messziről is. A mi if júságiink akkor, amikor a prakti-
kum felé fordul, tud ja azt., hogy ezt neki tudományosan kell meg-
alapoznia és keresi a prakt ikus foglalkozásoknak a tudományos meg-
alapozását, Azok pedig, akik tudományosan aka rnak dolgozni a köz-
gazdasági tudomány terén, igyekeznek olyan módon tenni azt, olyan 
módon tanulni, hogy ők a prakt ikus életet is lássák, a prakt ikus életet 
is megismerjék, és ezt a két munká t egyesítsék. Mi ez más, mint ugyanaz 
a szellem, amely szellemben Te dolgoztál? Ugyanaz a szellem, amely, 
hogy nemzetünkben megszülethetett , annak egyik osztályrészese Te vol-
tál. Azért én azt hiszem, hogy nem hozhatok jobbat, nem hozhatok szebb 
szerencsekivánatot nyolcvanadik születésnapodra, mint azt, hogy a 
jövőben is van reményünk, mert1 van munkakedv ebben az országban. 
És ezt hiszem, hogy a jövőben is. ha még oly nehéz időknek is megyünk 
neki, alkalmad lesz még örülni a magyar nemzet jövőjének és tovább-
haladásának. Ezt k ívánjuk szívből és hogy ezt mennél tovább tehessed. 
(Éljenzés.) 

Heinrich Ferenc: Mélyen tisztelt ünnepi közönség! Engedtessék 
meg. hogy a Budapesti Kereskedelmi Akadémia és annak vezérlőbizott-
sága nevében a legmelegebb érzésekkel vehessünk részt mi is az ünnep-
ségen és á tadhassuk ezen intézmény legőszintébb és legtiszteletteljesebb 
szerencsekivánatait . Az a kapcsolat , amely Őnagyméltósága és a Buda-
pesti Kereskedelmi Akadémia közt fennáll, igen régi keletű, körülbelül 
ötvenhárom évre vezethető vissza, Ez a kapcsolat , a mi legnagyobb 
örömünk és a mi legnagyobb büszkeségünk, még ma is teljes erejében 
fennáll. A hatvanas években Őnagyméltósága megírta nemzetgazdaság-
tanát és ezzel a legelső és legfontosabb kézikönyvet, tankönyvet adta 
a mi ifjúságiink kezébe. Később szakoktatási tanulmányai t ir ta meg, 
amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia ki tüntetet t és a mi szerény 
kiadásunkban jelent meg az ő nagyfontosságú müve: A kereskedelem 
története. 1900 óta Őnagyméltósága a Kereskedelmi Akadémia tanul-
mányi tanácsának elnöke. Ebben a nagyfontosságú, fáradságos és nagy 
körültekintést igénylő tisztségében ő a legnagyobb megértéssel, a leg-
nagyobb szeretettel, a legnagyobb sikerrel ügyel a fiatalság és a mi 
érdekeinkre. Nem kerüli a legnagyobb munkát , hogy az Akadémia szel-
lemi vezetését biztosítsa és hogy azt minél nagyobb eredményekre 
vezesse. Mi sem természetesebb tehát, hogy bennünket mindezen dolgok 
Őnagyméltósága iránt a legnagyobb hálával és legnagyobb szeretettel 
töltenek el és mi sem természetesebb, hogy ezen ri tka szép ünnepségen 
mi is lelkünk legmelegebb érzéseivel veszünk részt, és hogy nem telié-
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tünk szebbet és jobbat, mint hogy ezeket az érzéseket legmelegebb sze-
rencsekivánatainkkal fejezzük ki. (Éljenzés.) 

Paikert Alajos: Kegyelmes Uram. mélyen tisztelt társaság! A Ma-
gyar Külügyi Társaság elnöke, gróf Apponvi Albert — sajnos — ma 
akadályozva van abban, hogy ezen a ri tka és jelentős ünnepen részt-
vegyen, de őszinte üdvözleteit és hódolattel jes szerencsekivánatait küldi. 
A Magyar Közgazdasági Társaság ünnepli elnöke. Matlekovits Sándor 
nyolcvanadik születésnapját , Nekem jutott az a ki tünte tő feladat, hogy 
ugy szeretett elnökünk, mint a külügyi társaság, mint a szerény magam 
nevében, aki több éven át szerencsés lehettem a Magyar Közgazdasági 
Társaság főt i tkára lenni, kifejezést ad j ak azon rendkívüli nagyrabecsü-
lésemnek. amellyel mi mind Matlekovits Sándor Önag-ym él tósága sze-
mélye és elévülhetetlen érdemei i ránt viseltetünk. A párisi békediktá-
torok felborí tot ták Európa egyensúlyát . Ezek a szerencsétlen alkotások, 
amelyeket az érdekelt területek lakosságának megkérdezése nélkül, sót 
az érdekelt lakosság túlnyomó részének akara ta ellenére erőszakkal 
ha j to t t ak végre, oly nehéz sebeket ütöttek különösen Középeurópa egész 
politikai társadalmi és gazdasági életén, hogy most mindama férfiakra 
szükségünk van, különösen gazdasági téren, akik teljes érdektelenséggel, 
teljes altruizmussal és mégis a kérdések és az élet teljes ismeretével 
hivatva vannak bölcs tanácsokkal a szerencsétlen népeken segíteni. Ily 
férfiú Matlekovits Sándor, aki egész hosszú életpályáján mintaképe volt 
az előrelátó államférfiunak és az elsőrangú gazdasági tekintélynek, 
örömmel üdvözöljük őt nyolcvanadik születésnapján és k ívánjuk, hogy 
Őexcellenciája még számos éven át teljes boldogsággal élvezze sikerdus 
életének gyümölcseit, a hazának pedig, hogy még sok oly kiváló férfia 
legyen, mint Matlekovits Sándor. (Éljenzés.) 

Matlekovits Sándor: Tisztelt közgyűlés! Nagy köszönet-
tel tartozom mindazoknak, kik születésem 80-ik évfordulóját ily ünne-
pélyes összejövetelben emlékezetessé tenni igyekeztek. Az irántam ez 
alkalommal mutatot t rokonszenv mélyen meghatott és örömmel tölt el. 
IV; nem éltem volna át a lefolyt évek nagyobb részét közéletünk külön-
böző szakain keresztül, ha a rokonszenvnek mai megnyilatkozását nem 
tekinteném azon irány közhelyeslése gyanánt , amely irányt a tudomány-
ban, a sa j tóban és a gyakorlat i működésem folyamában első tollvoná-
somtól kezdve a mai napig mindvégig változatlanul követtem. 

\ gazdasági liberalizmus, az egyén szabad elhatározásának érvé-
nyesülése, a szabadság, ez volt közgazdasági működésem vezériránya 
hosszú és változatos multam minden szakaszában. Az életben szerzett ta-
pasztalai aim ezt az irányt helyesnek igazolták. 

Midőn a gazdasági liberalizmus az egyéni szabad elhatározás ér-



Matlèko uits Sándor 585 

vényesülését, az individualizmust emeli a közgazdaság vezető elvévé, 
nem jön ellentétbe a kollektivizmussal és az állam gazdasági szerepével. 
A kollektivizmus és az intervenció kellő határok közé szorítva az indivi-
dualizmus körében is érvényesül, mert hiszen közgazdaságot társadalom 
és.ál lam nélkül képzelni nem lehet; az individualizmus a gazdaság foko-
zását csak ugy érvényesítheti, ha a társadalom és az állam érdekeit is 
előmozditja. 

Irodalmi téren első tollvonásomtól kezdve a mai napig követke-
zetesen és melléktekintetek nélkül e liberalizmus zászlaját és ezen zászló 
dicsősége mellett küzdöttem és ezt a zászlót magasan lebegtettem nem-
csak itthon. hanem a külföldön megjelent munkáimban és cikkeimben is. 

Hogy az életben, a gyakorlat i politikában, a tudományban elfog= 
lalt álláspontot a maga ridegségében nem tudtam mindig érvényre jut-
tatni. sőt a f rea- t rade helyett a hazai munka védelme és az állami be-
avatkozás követelményei mellett cselekedtem, sőt harcoltam és a köz-
pályán kifej tet t működésemben sok kérdésben meghódoltam a liberaliz-
mussal ellentétes á ramla toknak: az természetes következménye azon 
világhelyzetnek, melybe az utolsó 40 év a közgazdasági életet sodorta. 
Politikát és igy közgazdasági politikát nem lehet csinálni elszige-
telten. Az ország poli t ikáját a szomszéd országok magatar tása i rányí t ja ; 
többé-kevésbbé hathatunk és kell is ha tnunk szomszédaink poli t ikájára 
is. de az együt tes működés sok kérdésben összhangot követel, melybe az 
egyoldalú akara tnak bele kell olvadni, sőt gyakran el is némulnia. 

Midőn Németország az állatkivitelt Magyarországból kiti l t ja, 
mert a monarchiába Szerbiából és Romániából az állatok behozatalát 
megengedtük: a legnagyobb freetrader is elzárja a határt , mert csak igy 
szerezheti meg lehetőségét annak, hogy Németország haj landó lesz ha-
tárai t ál lataink számára megnyitni. 

Midőn Bismarck 1878-ban a védelmi politikát inaugurálta és 
egész erejével Németország mezőgazdasági érdekében i\ német vasúti 
tar ifákat a magyar gabonakivitel meggátlására és a gabona-, állat- és 
fa vámokat Magyaroszág érdeke ellenére meghonosította és midőn az 
agrár irányzat nemcsak Németországban, hanem Franciaországban is 
annyira fejlődött, hogy még csak szerződést sem akar tak velünk kötni, 
akkor Magyarország részéről megtörtént az indítvány, hogy elhagyva a 
szabadkereskedés eddig követett irányát, a lakí tsuk át a vámtarifát , 
hadd érezzék a németek és a franciák, hogy a védvámok súlyát az ő 
kivitelük ellen is lehet érvényesíteni. Ennek a vámpoli t ikának volt is 
eredménye: mert Németország Caprivi a la t t vissza is tért a tarifaszerző-
dés rendszerére. 

A gyakorlat i élet politikája által követelt ilyen megalkuvások 
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aLoiibaii soha sem törik meg az ideált amelyért küzdünk, ellenkezőleg 
csak u jabb sa rkan tyú t adnak és ösztönöznek a m , hogy a felmerült ese-
tek oka ellen küzd jünk és a liberális i rányt érvényre jut tassuk. 

Ha valamikor, ugy a legközelebb lezajlott súlyos időkben, sőt a 
mai viszonyok közt volt és van alkalom a különböző közgazdasági elvek 
gyakorlat i jelentőségéről tá jékozás t szerezni. Volt és van ma is módunk-
ban meggyőződni, hogy az individualizmus az az irány, amely mellett 
nemcsak az egyéni érdek, sőt nem is elsősorban az egyéni érdek, hanem 
igenis a társadalom és az állam gazdasági érdeke, szóval a közgazdaság 
legjobban nyer kielégítést, leginkább fejlődik. 

l i a valamikor, ugy a háború alat t és az azóta lefolyt időszakban 
megtanulhat tuk, hogy az u. n. intervenciós elmélet, vagyis az ál lamnak 
a közgazdaság terén való túlságos beavatkozása a nemzeti jólét megte-
remtésére nem alkalmas. 

Vannak korszakok a nemzetek életében, midőn a fejlődés termé-
szetes meneténél megszokott rendszer nem felel meg a viszonyoknak. 
Már a rómaiak történetéből ismerjük a dictator intézményét, azt a rend-
kívüli hatalmat, mely a fennálló törvények mellőzésével legjobb belá-
tása szerint intézkedhetet t . A világháború nehéz napja iban, midőn első 
sorban a nemzet léte forgott szóban, minden más kérdésben és igy a 
közgazdaságban a rendes viszonyok hát térbe vonultak, minden gazda-
sági működést is a háború szempontjából kellett irányítani. Az állam 
kénytelen volt belenyúlni a gazdasági viszonyokba is. A háború u tán 
bizonyos átmeneti időben az állami intézkedések ezen rendszerét még 
lehet védeni: de ma már a közgazdaság természetes ú t j a i ra kellene 
áttérni, annyival is inkább, mert csak az egyéni érdek fejlesztése a d j a 
meg a nemzetnek azt a munkakedvet és vele azt a munkaerőt , melyre 
annyi veszteség után oly nagy szükségünk van. 

Midőn az állam túlságos beavatkozása mai rendszeréről szólok, 
korántsem akarom a kormányt okolni a még ma is fennálló visszás köz-
gazdasági ál lapotok miatt . Nálunk, sajnos, a közvélemény, a sajtó, a 
nemzetgyűlés még teljesen az állam mindenhatóságának ideológiájában 
szenved. Sőt a magát mindig liberálisnak tar tó kereskedő, mikor 1921 
máius havában az u. 11. olcsósági hullám az árakat rövid időre erősebben 

V vJ 

leszállítja, szintén segítségül hívja az államot és a külföldi áru behozata-
lának megti l tását k ívánja . Mindig az állam mindenhatóságának ideoló-
giájával találkozunk. A közvélemény mindennek okát még ma is az 
állam tevékenységében vagy mulasztásában lá t ja , mindennek elintézésé-
hez az állam mindenható erejét k íván ja ; minden az állam tevékenységé-
ben nyerheti legjobb és legbölcsebb elintézését. 

Csak legközelebb vagyunk szemlélői az állam ezen mindenható-
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sárrba vete t t hiszemének: a drágaság kérdésében. Le kell törni a rend-
kívüli drágaságot , hangzik a saj tóban, hangzik a közönség körében, 
hangzik a nemzetgyűlésben és ebben a követelésben benne van az a 
kívánság, hoey a mindenható állam, a kormány tegyen intézkedéseket, 
nynljon bele a gazdasági élet kerekeibe, hogy szíinjék meg a drágaság. 

Es nem különös, hogy midőn a hatóság a paradicsom és az őszU 
barack árát néhány koronával leszállítani igyekszik és a drágaság 
letörésére razziákat rendez: — ugyanakkor a hatóság más helyiségekben 
ugyan, de mégis mint az állam mindenhatóságának eszköze azon tana-
kodik, mennyivel emelje a villamosság és gáz egységárát, azaz mennyi-
vel drágítsa a nélkülözhetetlen közszükségleti cikkeket és mennyivel drá-
gítsa az iparosság motori erőjét, hogy a termelési költségek emelésére 
ujabb ok vagy legalább ürügy legyen: a hatóság tanakodik arról, meny-
nyivei emelje a villamos vasút di jai t ; az állam emeli a szivar és dohány 
árait, a postabélyeget és tanácskozik arról, mennyivel emelje részese-
dését a cukor áránál . Tehát letörni és fokozni a drágaságot egy és ugyan-
azon időben. Pedig egészen hiába a nagy zaj, a nagy követelés és az u. n. 
ankétezés, a drágaság csak fo lyta t ja természetes ú t já t , a mindenható 
állam egyelőre nem tud ja azt letörni. 

Midőn a kormányelnök mult év szeptember havában a közélel-
mezési -tanácsot, megalkotta, első ülésén felszólaltam és utal tam arra , 
hogy eimek a tanácsnak nem lesz nagy működési tere, miután a drágaság 
legalább 90 százalék erejéig a valuta eredménye és igy legfölebb 10 szá-
zalék erejéig lehet némi palliativ intézkedésre alkalom. És az idén 
tavaszkor, midőn ugyanez a tanács a folyó gazdasági év gabonae l l á tás 
ügyében kívánt állást foglalni és én a mezőgazdasági érdekeltségekkel 
együtt a szabad forgalom mellett kockáztat tam véleményemet, kifejtet-
tem, hogy (a gabona, ára ekkor 3000 koronán állt) a termés után legalább 
7000 koronára fog emelkedni és mindaddig emelkedik, míg a világpiaci 
árt el nem éri. 

Mindkét esetben a pusztába hangzó prédikátor szavai meglehetős 
siket füleknek szóltak és ma a buza 11.000 koronán felül jön forgalomba, 
Nem használ itt az ankétező és tanácskozó doktoroknak semmiféle 
kuruzsló varázseszköze, az élet nem törődik velük, az állam u. n. minden-

-ható hatalma tehetetlen, nem letörni, de még ú t já t sem tud ja állni a 
drágaságnak és a drágaság- további fejlődésének. 

Tehát laissez faire, laissez passer legyen a jelszó és nézzük össze-
tett kezekkel a romlás emelkedését?! Ez a liberális közgazdaság egyedüli 
eszköze, biztatója?! 

De a liberális közgazdaság- elvei szerint az ország' bajain 
nemcsak az egyes egyén, hanem a társadalom és az állam közös együtt-
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működése segíthet, csakhogy ezt az együttműködést szervezni, vezetni 
és fentar tani kell, és itt jelentkezik a kormány és a törvényhozás fel-
adata , itt ál lapítandó meg az állam közreműködésének szerepe, az állami 
tevékenység mértéke a társadalom és egyén múlhatat lanul szükséges 
szabad tevékenysége mellett. 

Ez a nemzet a világháború, a forradalom, a tanácsköztársaság, 
a román zsarolás és főkép a trianoni békeparancs folytán sulvos beteg-
ségben szenved: ezen betegségnek csak egyik tünete a drágaság. De 
amiként az orvos lázban fekvő betegénél a gyógyításnál a lázat okozo 
baj t kénytelen figyelembe venni és palliativ szerekkel hiába küzd a láz 
ellen, ha a betegséget magá t nem tud ja kigyógyítani, ugy vagyunk ma 
a drágasággal . A drágaság a nemzet súlyos betegségének csak tünete. 
A nemzet testének betegsége, hogy a pénz értéke megromlott, hogy meg-
csonkított teste szabad mozgásában meg van bénítva és hogy a nemzet-
közi forgalomba nem tud beleilleszkedni. 

Iíiába minden erőlködés a drágaság letörésére, hiába itt a láz 
ellen keresni csil lapítókat; hiába itt az árvizsgálóbizottság erőlködése, 
az uzsora bíróság szigorúsága, a fa- és szénbizottság gondoskodása: ha 
a pénz romlását nem tud ják megakasztani, ha a szabad forgalmat még 
jobban gá to l ják kifejlődésében, csak fokozzák a lázat, a drágaságot, 
mely a nemzeti test betegségéből táplálkozik. 

A nemzet közgazdaságának főbetegsége a pénz elértéktelenedése. 
Midőn társaságunk 1920 tavaszán az ország pénzügyeinek rendezéséről 
több héten át tanácskozott , egyik vezető pénzügyi tehetségünk szépen 
kifej tet te azt. hogy mily teher a pénz elértéktelenedése minden egyes 
háztar tásra és a legnagyobb adót előnyösebbnek mondta, mint azt a ter-
het, melyet pénzünk értékcsökkenése által viselünk. Az állam háztartásá-
ban az egyensúlyt kell helyreállítani, ez pedig az adók emelése nélkül 
lehetetlen. Nagy adók meghonosítása nélkül pénzünk é r t é k b e n javulás 
nem állhat be. 

Kormány és törvényhozás tényleg hozzá is fog az ál lamháztartás 
rendezéséhez. Hegedűs Lóránt átgondolt pénzügyi terve első pil lanatra 
ijesztően helyesnek látszott és a törvényhozást első hallásra Hegedűs 
ismert szuggesztív előadása folytán lelkes tapsokra ragadta. A tervezet, 
sőt egyes részleteinek kidolgozása a kényszerhelyzetben elfogadható is 
volt. csak sajnos, hogy a tervező maga elvesztette a bizalmat saját 
helyesen megalapozott mestermüvének kiviteléhez és munkaközben 
visszalépett a pénzügyek vezetésétől. Mi okozta Hegedűs visszavonulását, 
nem feladatom ma vizsgálni, annyi azonban bizonyos, hogy Hegedűs 
működése épp ugy. mint visszavonulásának homálya a köztudatban 
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megerősítette azt a nézetet, hogy adórendszerünkben lényeges adóemelé-
sek szükségesek és hogy az állami bevételeket fokozni kell. 

Azok a törvények, melyeket most a nemzetgyűlés Kállay pénz-
ügyminiszter előterjesztése folytán elfogadott, ebben 'az i rányban hatal-
mas lépést képeznek a pénzügyi helyzet javí tására és bátor kézzel nyúl-
nak oda, ahová eddig minden pénzügyi reform vágyakozott , de ahonnan 
mindig a legnagyobb ellenállás mutatkozott , amelyen minden reform 
sikere meghiusult. Országunk szerencsés helyzete az, hogy a nemzeti 
vagyonosodás nagyobb részét mezőgazdaságában birja. Szerencsétlen 
helyzetünkben ma boldogok lehetünk, hogy túlnyomóan mezőgazdasági 
ország vagyunk. Nyomorunkban a remény horgonya mezőgazdaságunk, 
mely élelmünket és jövőnket biztosítja, És egyenes adóterheink viselé-
sébe mezőgazdaságunkat edidg nem vonhat tuk be oly arányban, amint 
ez nemzetünk vagyonosodásában szerepel. Majdnem nevetségesnek lát-
szik, ha igaz nem volna, mikor egyik pénzügyi szakemberünk azt mondta, 
hogy a gazda ma az adójá t holdanként egy clarab kalarábéval bőségeten 
fizeti ki. Az ujabbi adójavaslatok ebből a szempontból helyesen az adó-
alapot nem papírkorona értékben, hanem a gazda észjárásához közel 
fekvő terménybuzában ál lapí t ják meg és a háború előtti adó a rányának 
megfelelően határozzák meg az adókulcsot. Ez ugyan nem ideális reform, 
és a mezőgazdaság még nincsen a többi kereseti ággal egyenlő mértékben 
belevonva az adózásba, de mint ideiglenes rendezés — amilyennek maga 
a törvény is elfogadja 1925-ig — mindenesetre segítségére van az ország 
pénzügyeinek javí tására. 

Nem szándékom az u j adókról beható bírálatot mondani, csak 
jelezni akarom, hogy konceptusában az u j adórendszer helyes. Egy-
szerűsíti a most teljesen összekuszált és összebonyolított egyenes adókat ; 
öt főadót: a földadót, liázadót, kereseti adót, társulati adót és jövedelmi 
adót állapit meg és az állami adókon kivül rendezni aka r j a a községi 
adót. Sajnos, hogy a nagyjelentőségű és az egész adórendszer a lapjá t 
képező két utóbbi adóról a részletek még nem ismeretesek, ami által 
még azon adók jelentőségéről sem lehet végleges állást elfoglalni, melyek 
már tárgyalás a lat t ál lnak. 

Mindenesetre előny az. hogy az u j adórendszer egyszerűsíti az 
egész egyenes adókat . A javasla toknak nagy előnyük a világos fogal= 
mazás és az, hogy szövegük elhagyja az eddigi törvények terjengős és 
részletekbe elvesző modorát . 

Szóvá lehet tenni, hogy miért engedi át az állam a kereseti adót 
a községeknek, mikor az ikertestvére a jövedelmi adónak, melyet 
mindenben követnie kell és mely sok tekintetben a keresetben bir ja 
a lapjá t . Egyál ta lában nehéz az állami adórendszer egy ily eddigi alkat-
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részét kiszakítani akkor, ha magát a községi háztartás elveit nem 
ismerjük. 

Hibásnak t a r t juk a közkereseti társaságok és az alkalmi egye-
sülések külön adó alá vonását más alakban, mint az egyéni cégeket; 
mert az ipari és kereskedelmi életben annyira kivánatos társas-
viszonyt meg fogja nehezíteni és pedig ha valamikor, ma kellene 
mindenkép arra törekedni, hogy az együt tműködés a termelés és a ke-
reskedés terén mindenkép előmozdíttassék. 

Hibásnak t a r t j uk a házadónál a fényűzési lakásadó megterem-
tését. Egyál ta lában teljesen elhibázott pénzügyi irányzat a fényűzés 
megadóztatása, mert a fogalom maga nehezen megállapítható és a 
fényűzés a közgazdasági élet számos ágainak éltetője és a termelés 
fen tart ója. A fényűzési adókkal már próbálkozott a magyar törvény-
hozás 1875-ben és miután több ipar miat ta majdnem tönkrement, ismét 
megszüntette. Fényűzési lakásadó alá esik a hét szobánál nagyobb 
lakás. A főváros szempontjából ez tönkreteszi a paloták helyzetét. Az 
utolsó 20 - -30 évben főuraink a város díszére sorban építettek palo-
táka t és nem elég. hogy a házadó a lapján a haszonérték szerint jöven-
dőben magas adónak lesznek alávetve, még fényűzési adó fejében 
esetleg 30 százalékig meg lesznek róva. De ugyan mit tö rődünk-a fő-
urakkal vagy a palotában lakó pénzesemberekkel? Igen ám, de a nagy 
lakások, a paloták, az iparnak és főképp a müiparnak éltető meg-
rendelői; egy egész sora az iparágaknak fényűző lakók nélkül nem tud 
megélni. Különben maga a kormány is ugy látszik nem nagy súlyt 
fektet erre a lakásadóra, mert átengedi ezt a községi jövedelem 
céljára. 

Hibásnak t a r t j uk az alkalmazot tak adóját , mert ennek az adó 
nak ilyen általánosságban való meghonosítása rendkívül nagy 
tömeg adófizetőt von be az adókezelésbe (főkép a munkások és a ház-
tar tásban alkalmazot tak nagy §záma folytán), amelv a keresztülvitelt 
majdnem lehetetlenné teszi és a munkaadók helyzetét nagyon meg-
terheli, illetőleg a pénzügyi közegek folytonos zaklatásának teszi ki. 

Hibásnak tar tom az adócsalás bűntet tének túlságos alkalma-
zását. Magában az adócsalás bűntet tének adórendszerünkben való meg-
honosítását nem ta r t juk valami szerencsés gondolatnak. Adómorált 
büntetések által biztosítani lehetetlen. Morál ál talában társadalmi utón 
fejlődik, ezt kikényszeríteni, büntetésekkel megteremteni lehetetlen. 
Mikor aa amerikai polgárháború után az amerikai jövedelmi adót 
erősen magas kulcscsal honosították meg, az adóbevallást mindenki 
eskü mellett volt kénytelen tenni: a bevallások valódisága nem javult . 
Erre a rendszerre mondta báró Hoch nagy pénzügyi munkájában: „Az 
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esküt ily a rányban szaporítani, amint ezt a bevallások tömege követeli, 
esküt kívánni, melynek hamis esküvésére közelfekvő az érdek, és ha 
azt követel jük, neki hitelt adni nem lehet: nem célszerű és ellenkezik 
a morállal". 

Pénzügyi polit ikánk i ránya nagyban és egészben helyes és csak 
az kívánatos, hogy egyenes adórendszerünk minél előbb teljesen ki-
épüljön és nyugvópontra jusson. 

A pénz ro thadásának nagy ba ján kívül közgazdaságunk egy 
másik nagy betegségben szenved, vérkeringése meg van akasztva, 
a forgalom az országban nem szabad és élete nem tud a nemzetközi 
forgalomba beleilleszkedni. 

Itt a kereskedelmi politika van hivatva gyógyitó eszközt 
nyúj tani . 

A kereskedelmi politikát illetőleg mindenekelőtt sa jnála t ta l kell 
jelezni azt az ellenséges hangulatot , mely nálunk egy idő óta a keres-
kedéssel szemben mutatkozik. Ez a hangulat erős táplálékot nyer a 
saj tóban. Pár tkülönbség nélkül napi lapjaink a kereskedés, a tőzsde, 
a bankok működését ugy tüntet ik fel, mintha ezek az általános nyo-
morban kapzsi módon nyerészkedésben, könnyii vagyonszerzésben, 
nagy nyereségek bezsebelésében találnák hivatásukat , Ezek a keree;-
kodésellenes hajszák a kormánykörökben, ha nem is ta lá lnak nyilt 
pártfogásra, legalább lanyhaság vagy közöny által erősen növekszenek. 

Legtöbb ba jnak okát a kereskedő működésében lá t ják . Igy 
a drágaság egyik okát is nagyon szeretik a kereskedő működésében 
látni; a kereskedő az, aki anélkül, hogy az árut értékében tevékeny-
sége által emelné, egyedül a termelő ós fogyasztó közötti közvetítése 
folytán nyereségre tesz szert, tehát megdrágí t ja az árut . Voltak idők, 
és pedig nem oly nagyon régen, mikor nálunk vádol ták a kereskedőt 
azzal, hogy ő okozza az olcsóságot. A papirosbuza ijesztő babonája 
korszakában az olcsóság okozójául a kereskedőt mondták. Mióta a világ 
áll, volt a panasz a kereskedőre. Ámde ha a különböző nemzetek 
fejlődését szemügyre vesszük, azt lá t juk, hogy minél inkább vagyono-
sodik valamely nemzet, annál jobban szaporodik arányosan is a 
kereskedők száma, vagyis a jólétnek határozott jele a 
kereskedés fejlődése és a nemzeti élet egyik erőteljes tényezője 
a kereskedő. Sőt a közgazdasági élet természetes folyamata azt mu-
ta t ja , hogy a kereskedés fejlődésével az á rak egyenletesebbek lesznek, 
vagyis hogy a kereskedők nem a drágaság, hanem az olcsóság irányá-
ban ha tnak az á rak alkotásánál . Minél szabadabb működési tér kínál-
kozik a kereskedőknek, annál biztosabban jut az ár abba a termé-
szetes helyzetbe, melyben a termelő igényeit és a fogyasztó érdekeit 
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kielégítheti, és csak ha a kereskedőnek sikerül ezt az ál lapotot érvényre 
jut tatni , áll be a közgazdaságban az az egyensúly, mely a további fej-
lődésre múlhatat lanul szükséges. 

A kereskedés méltánylása képezi alapját a jó kereskedelmi po-
l i t ikának. 

Oly átmeneti időben, minőt ma a nemzetközi forgalomban élünk, 
amidőn minden ország, különösen a szomszéd országok máról-holnapra, 
esetről-esetre tetszés szerint módosí t ják vámtar i fá juka t , rendelnek el 
forgalmi nehézségeket, tiltó szabályokat a behozatal-, a kivitel- és az 
átvitelnél: csak helyeselni lehet, hogy a törvényhozás a mi kormá-
nyunknak is majdnem teljes, feltétlen szabad intézkedési jogot ad a 
kereskedelmi politika terén. 

Ez a szabad intézkedési jog egészen a kormányra bizza a vám-
felpénz meghatározását . Törvényünk szerint a vám aranyban fizetendő; 
már a békeidőben az aranyázsió megjelenésével szokásban volt koron-
kint meghatározni, a következő héten mily árban fogadja el a kincstár 
a bank jegye t az a ranyvám fizetésénél. Ez a felpénz nagy jelentőségre 
jutot t azóta, hogy az a rany értéke papírpénzben annyira felszökött; és 
igy az 1920 : IV. törvénycikk egészen sa já tságos intézkedést tesz: fel-
hatalmazza a kormányt , hogy a felpénznek mérvét az aranyárfolyam-
nak figyelembevétele mellett időnkint akkép állapítsa meg, hogy ez 
a felpénz a közszükségleti cikkeknél alul marad jon azon százalékon, 
mely az a ranynak papírpénzhez viszonyított valóságos é r tékarányának 
megfelel, viszont nélkülözhető és fényűzési cikkekre a valóságos ár-
keletéig ter jedhető felpénzt állapítson meg. Ezzel a felhatalmazással 
a kormány a vámtar i fa tételeit szabadon mérsékelhette és az á ruk 
közgazdasági jelentősége szerint az a rany értéke erejéig belátása szerint 
megszabhatta . 

Még nagyobb intézkedési jogot ad az 1920 : XXII. t.-c.; ez ugyanis 
felhatalmazza a kormányt , hogy a vámtar i fa egyes rendelkezéseitől 
eltérő intézkedéseket tehessen, szóval a vámtar i fá t tetszés szerint 
módosí that ja , tehát egyes árukra , ha szükségét lá t ja , a vámmentességet 
is megadha t ja . 

Habár eszerint a kormány egészen belátása szerint intézkedhetet t 
a vámpol i t ikára nézve, mégis oly zavaros helyzet állott be e téren, mely 
közgazdaságunkra nagyon is hátrányos. 

Mindenekelőtt nincs meg az egységes vezetés: a kereskedelmi 
politika ma a külügyi, kereskedelmi, földmívelési, közélelmezési és 
pénzügyminiszter hatáskörébe tartozik. El lehet képzelni, hogy a büro-
kratizmus rendszerében milyen összhang uralkodhat a kereskedelem-
poli t ikában? De lássuk e politika irányelveit . 
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Valutáris szempontból feléledt az, ósdi merkantilizmus rendszere: 
elő kell mozdítani a kivitelt, hadd kap junk minél több jó valutát , meg-
kell gátolni a behozatalt, nehogy külföldi va lu tára költekezzünk. 

Most jön az ország élelmezési és közszükségleti érdeke: nem 
szabad kivinni élelmicikket, közszükségletre szolgáló áru t ; ellenkezőleg, 
amennyire lehetséges, a külföldről be kell hozni ezeket az árukat . 

Ezután felszólal az iparfejlesztés érdeke: nem szabad kivinni 
feldolgozásra való nyersanyagot , elő kell mozditani behozatalát; de 
távol kell tar tani a kész iparcikkeket , hadd legyen kelendősége a hazai 
cikkeknek. 

És mindennek megkoronázása a pénzügyi érdek, mely a kivitel-
nél épugy, mint a behozatalnál magas vámok és részeltetések u t j án 
jövedelmet akar szerezni. 

Íme az irányok, mintha csak arra volnának teremtve, hogy 
egymásnak célzatait tönkretegyék. És ezeket az i rányokat most már 
öt miniszter kava r j a és lett belőle az a kereskedelempolitikái zűrzavar, 
amelyben a vámfelpénzek, a kiviteli ós beviteli t i lalmak, az állam része-
sedése a kereskedő nyereségében és a kivételes engedélyek azok az 
eszközük, melyekkel az életnek, a kereskedésnek és egész közgazdasá-
gunknak meg kell küzdeni. 

A ki járások erkölcsrontó rendszere és a csempészkereskedés 
folyton növekvő terjedése veszedelmes állapotot teremtett , mely 
ront ja a valutát , fokozza a drágaságot és tönkreteszi a tisztességes 
kereskedést. 

A kereskedelmi poli t ikában is csak a szabadság elve az, melyet 
mai zilált viszonyaink közt érvényre kell ju t ta tni ; csak a szabadság 
ad ja meg a különböző közgazdasági érdekeknek azt a helyzetet, mely-
ben erőforrásaikat leghasznosabban érvényesíthetik; csak a szabadság 
teszi lehetővé, hogy a nemzetközi forgalomba ismét bekapcsolódjunk és 
ezzel nyugodalmas gazdasági állapothoz juthassunk. 

Felhozhatnák ellenem, hogy elméletben talán igaz lehet, hogy a 
szabadforgalom a szabadság és közgazdaság éltető eleme: az élő példa, 
mindazonáltal mást mutat . 

A buza mázsája 800 korona volt és mikor az 1921. évi terméskor 
a kötött forgalom megszűnt, a szabadforgalomban csakhamar 1500, 
később 3000, majd 7000 és ma 10.000 koronára emelkedett. Hol i t t 
a szabadforgalom előnye? Megdrágult a kenyérrel együtt minden, fenn 
vagyunk a drágaság legmagasabb fokán. Ámde ha figyelembe vesszük, 
hogy ugyanebben az időben koronánk 1921 augusztusban 225 és 
192-.' augusztusban 25 centime jegyzésű, vagyis értékének egy kilenced 
részére csökkent, hogy a dollár 490-ről 2400=ra emelkedett, vagyis 
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tiatszorosan megnagyobbodott , a szokol 3.50-ről 70-re, vagyis húsz-
szoros nagyságra, vergődött : akkor nem a szabadforgalmat és nem 
a kereskedést vagy a gazdát kell okolni a buza á rának emelkedése 
miatt . A szabadforgalomnak ebben a megdrágulásban az a hatása, hogy 
ha drágán is, de van és jut mindenkinek élelem, mert legalább egy 
láneszeme a közgazdaságnak ki van elégítve kívánságában, a mező-
gazda szabadon á l lapí that ja meg munká jának árát és ezáltal van 
ösztöne és kedve a továbbtermelésre; ha ezt az ösztönt a forgalom 
korlátozása, vagy hatósági árszabályozás u t j án "gyöngítjük, nem lesz 
termés, illetőleg a gazda csak a sajá t szükségletére fog termelni; a termő-
terület kisebb lesz. Ma a fogyasztó, ha drágán is, de szerezhet élelmet, 
nem kell at tól tar tani , hogy Európa Kánaán jában nincsen gabona. 
Emlékezzünk csak vissza a Vörösök idejére; nem volt kereskedő, nem 
volt szabadforgalom és vol tak maximális (a buza ára 50 K volt) árak: 
és órahosszat hosszú vonalban ácsorgott — sorban állt — a nép a pékek 
és l isztáruhelyek előtt, hogy jegyek ellenében kapjon valamit és hány-
szor vá r t ácsorogva hiába, mert kifogyott az áru s ő neki már nem 
jutot t . Emlékezzünk vissza arra az időre, midőn batyuzni ment a fél-
város a szomszéd falvakba és vasúton messzebbre is, hogy mindennapi 
élelmiszereket szerezzen, hogy megélhessen. Ma ha drágán is, de van ; 
mindenki megszerezheti szükségleteit és pedig annál könnyebben, minél 
kevésbhé gátol ják hatósági intézkedések a szabadforgalmat és az árak 
szabad alakulását . 

Midőn Szent János evangelista megöregedett és aggságáb in 
mindig gyöngébb és gyöngébb lett , hitközsége sajnálat ta l vette, hogy 
beszédet tőle nem hallhat: tudomására jutott ez Jánosnak és hi vei nagy 
örömére kijelentette, hogy jövő vasárnap az istentisztelet u tán szólani 
fog. Nagy volt az öröm és a hivek sokasága vár ta az apostol szónok-
la tá t . János két taní tványától támogatva a telmplomban hívei elé lép 
és így szól: „Híveim! Szeressétek egymást!" E pár szóval jellemezte a ke-
resztén} vallás alapelvét és a követendő út i rányt . 

Ha nekem kevés szóba kellene foglalnom azt a főelvet, melyet 
közgazdaságunk érdekében követni kell, azt mondanám: minél kevesebb 
hatósági beavatkozás, minél nagyobb szabadság és minél több munka. 
(Hosszantartó, lelkes éljenzés és taps.) 

Éber Antal elnök: Mélyen tisztelt közönség! Ezzel a mai köz-
gyűlés napirendje ki lévén merítve, még csak az a kötelesség hárul rám, 
hogy a mélyen tisztelt Magyar Tudományos Akadémiának azért a ked-
ves vendégszeretetért , amellyel a mai ünnep megtar tását ezen díszes ke-
retben lehetővé tette, őszinte hálás köszönetünket tolmácsoljam. Ezzel 
az ülést bezárom. 



Az Országos Iparegyesület közgyűlése. 
1922. október 15-én.* 

Matlekovits Sándor elnök: Az Országos Iparegyesület abban az idő-
dben jöt t létre, melyben hazánk gazdasági és politikai reformja lelkesí-
te t te a közvéleményt. A negyvenes évek emlékéhez fűződnek ama 
szálak, melyek az 1848 és az 1867. év vívmányaihoz vezettek. Ezen 
lendületes időben sikerült lelkes hazafiaknak a nemzet figyelmét az 
iparra is fordítani és megalakult az Országos Iparegyesület. 

Ma 80 éve telik le és ha visszapillantunk Egyesületünk eddigi 
működésére, megnyugvással mondhat juk , hog\ gazdasági életünkben 
irányitó és vezető szerepét hiven teljesítette. Azok az elvek és eszmék, 
melyek kormányunkat és törvényhozásunkat az iparügyek tekintetében 
vezették, rendszerint az Iparegyesület műhelyében készültek; az ipari 
élet szükségletét itt ismerték fel, itt tanulmányozták a kívánatos intéz-
kedések lehetőségét és ez az Egyesület ta r to t ta nyilván az iparosság 
óhajai t mindaddig, mig kormány, vagy törvényhozás megfelelő módon 
nem döntött . 

Az ipar érdekében tett kormányintézkedések egész sorozata 
működésünkben talál ja forrását . El kellene mondanunk közgazdasági 
fejlődésünk történetét, ha Egyesületünk üdvös működését csak az 
utolsó félszázadban is vázolnom kellene. Ezúttal csak egyes fővonások-
ban kívánom feltüntetni azt a hatást , mely működésünk folytán ipari 
életünkben jelentkezik. 

Minden foglalkozás, de kivált az iparnak alapja a tudás. Az 
oktatásügy alkalmas rendezésére ez okból nagy súlyt kell fektetni. 
Egyesületünk első éveiben már az ipari oktatás terén fejt ki élénk tevé-
kenységet. Az u j alkotmányos korszak megnyíltával Egyesületünk a 
tanoncok tatást kívánta rendezni; sokat tett társadalmi uton; buzdította 

* Az O r s z á g o s Ipa r egyesü i e t 8 -ik k ö / g y ü l é s e Mat lekovi t s S á n d o r elnök ünnep-
l é sének j e g y é b e n folyt le. A z e l h a n g z o t t üdvözlő b e s z é d e k közül közöl jük Sz te rény i 
József , So l tész Adolf és gróf A p p o n y i A l b e r t fe lszóla lása i t . 
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a fővárost tanonciskolák berendezésére; követelte a kormánytól és s 
törvényhozástól, hogy az állam vegye kezébe a tanoncokta tás ügyét és 
nem nyugodott addig, mig az 1884. ipar törvény ki nem mondja a tanon= 
cok iskolázási kényszerét, a községeknek kötelességét tanonciskolák 
fenntar tására és az ál lamnak hivatásá t ezen iskolák irányítására, ÁÍ 
utolsó békeévben 749 tanonciskolában 135.500 tanoncot közel 6000 
tanitó oktatot t . íme semmiből 40 év a la t t mit fej lesztet tünk. 

De Egyesületünk nem állt meg az okta tás terén a tanonc ügynél. 
A mesterségek terén technikai szakokban oly gyorsan haladó korunk 
naponkint u j meg u j szerszámokat, munkagépeket , eljárási módozatokat 
talál fel, melyeknek alkalmazása a versenyben fölényt biztosit és azt, 
ki a haladásban nem ta r t lépést, há t rányokkal sú j t j a . Egyesületünk 
ismételten kifej tet te , hogy iparosságunkat ebben az i rányban ál landóan 
tá jékoztatni kell; a felnőttek okta tásá t ép oly fontosnak tüntet te fel. 
mint a tanoncokta tás t és nem nyugodott addig, mig végre Trefort köz-
oktatási miniszter a technológiai muzeumot fel nem állitotta. Mily ha-
tással volt ez az intézet iparunkra, ki tűnik abból, hogy 1907—13. évek-
ben 1237 tanfolyamot tar tot t , melyeken 35.000 iparos ve t t részt. Ezen 
intézetnek gyakorla t i i rányú működésére Egyesületünk állandó befő 
lyást gyakorol t és fennmaradásáér t az utóbbi időkben erős küzdelmet 
fe j te t t ki. 

Az oktatással kapcsolatban Egyesületünk korán megérezte annak 
szükségét, hogy az ország is kioktat tassék iparunk állásáról. Ez okból 
ál landóan figyelemmel kisérte az ipari kiállí tások ügyét, Mindjár t 
1842-ben évenkint kiáll í tásokat rendezett Egyesületünk abból a célból, 
hadd lássa az ország — vagy inkább a főváros — milyen iparcikkeket 
állit elő a magyar ipar. 1868 után Egyesületünk ismételten tanácskozott 
afelett, hogy országos kiállításon szemléltesse iparunk helyzetét és 
megmutat ta az országnak, hogy számos szükségleti ágban nem kell 
a külföldhöz fordulni, van iparunk, mely sok esetben jobban szolgál-
hat ki, mint az idegen, kitől venni szeretnénk. Az Egyesület ki tar tó 
fáradozásának eredménye volt. hogy a kormány és törvényhozás elren-
delte az 1885. országos kiállí tást , melynek fényes eredménye és hatása 
az ipar fejlődésére mindnyá junknak emlékezetes. Meg volt törve a jég. 
Kiállítás kiállításra következik; más vidéki, más részleges kiállítások 
rendeztetnek; világkiáll í tásokban és külföldi kiáll í tásokban részt 
veszünk; mindenüt t Egyesületünk tanácsát hal lgat ják meg és meg-
alakí t ják a Kiállítási Központ intézményét. 

Ugyancsak az Egyesület, kezdeményezte a kereskedelmi muzeu-
mot is, mintegy állandó kiáll í tását a hazai iparcikkeknek, hogy a hazai 
vevőközönség ál landóan tá jékozta tva legyen a magyar ipar jelentősé-
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géről és megrendeléseit az országban tehesse. A muzeum időközben 
más irányban fej lődött és eredeti céljait elhagyta. 

Az iparszervezeti kérdésekben az Országos Iparegyesület volt 
az, mely állandó agitáció ja után az ipartestületek intézményét kierő-
szakolta a törvényhozástól. Egyesületünk rámutatot t arra, hogy a kéz-
műves iparos a mai gyorsan haladó üzleti életben elszigetelten egy-
magára hagya tva nagyon gyönge helyzetben van; rámuta to t t arra, 
b"£T egyes szakmabeli iparosok egy célra való egyesülése által oly erő 
keletkezik, mely a verseny küzdelmeiben az egyest támogat ja és meg-
védi; de reámutatot t ar ra is, hogy ez az egyesités az iparosok közönye 
mellett nem létesíthető s hogy kényszeríteni kell az iparosokat a jóhoz. 
Azzal a kifogással szemben, hogy nem lehet korunkban a régi céh= 
rendszert feléleszteni, utal t Egyesületünk arra, hogy egy józan iparos 
sem gondol a céhekre, mikor az egyesülési kényszert óhaj t ja , de igenis 
arra az erkölcsi erőre, melyet az egyesülés korunkban minden teren 
kimutat . Az ipartestület intézménye, melyet az 1884-iki törvény végre 
meghonosított, tényleg nem is élesztette fel a céhrendszert és ha nem 
is felelt meg mindenben az iparosok várakozásának és magának a tör-
vényhozás intencióinak, oly intézményt képez, mely a viszonyok szerint 
a kézműves ipar céljainak jó szolgálatot tehet. Hivatkozom e részben 
a jelenlevő Goreeky Zsigmond tisztelt barátomra, akinek gondos fel 
ügyelete a lat t működnek a budapesti ipartestületek. (Éljenzés.) 

Ugyancsak az Egyesület kezdeményezésére és ki tar tó munkál-
kodása után honosítja meg a törvényhozás (1884) a képesítés rend-
szerét. 

Az egyesülés eszméjének további érvényesülését k ívánta Egye-
sületünk az ipari szakszövetkezetek támogatása ügyében és ha e rész 
ben nem érte el a célt, melyet a mezőgazdasági szövetkezetek most 
már élveznek, ez nem Egyesületünk buzgóságán múlt, hanem az ország 
sajnálatos pénzügyi helyzetéből következett , 

A munkások helyzete Egyesületünk tevékenységét állandóan 
igénybe vet te: a munkások betegség és baleset elleni biztosítását tör-
vényhozásunk ismételten rendezte, az előkészítésnél mindig Egyesüle-
tünk élénk tevékenységet fej te t t ki és az anyag feldolgozására számos 
tanácskozásai és az érdekelt pénztárak értekezletei a lapján alkalmat 
adott . 

Nagyjelentőségű működést fej tet t ki az iparfejlesztés rendszeres 
intézményénél. Egyesületünk volt az, amely kifej tet te, hogy közös vám-
területen hiányzik az ál lamnak az a legfőbb eszköze, mely más országok 
példája szerint a zsenge ipar védelmére és a külföld és főkép Ausztria 
erős iparának versenye ellen múlhatat lanul szükséges: a határvámok 
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szükségszerű alkalmazása. Kifej tet te , hogy addig is, mig az iparosoknak 
az az óhaja , hogy Magyarország önálló vámterület legyen, nem teljesül, 
az állam nem nézheti közönyösen a magyar iparnak az osztrák ipar által 
való elnyomatását . Állandó agitációnk végre felrázta az ország közvéle-
ményét és 1848 óta kormány és törvényhozás az iparfejlesztést állami 
közbenjárás u t j án a közgazdasági politika egyik vezető elvévé emelte. 
Így jött létre az állami kedvezményekről szóló iparpártoló törvény, mely 
u j gyári vá l la la toknak adómentességet biztosit, épitkezési anyagokra és 
felszerelésekre kedvezményeket nyúj t , utóbb pénzsegélyek és gépek 
adományozása által a vál lalatok alapítását előmozdítja. így honosodott 
meg a közszállitások ügye, mely a hatóságokat és az állammal kapcso-
latos vál la la tokat kötelezi, hogy szükségleteiket a hazai iparosoknál 
fedezzék. 

Egyesületünk fáradozásai az ipar fejlesztése érdekében a kívánt 
sikerre vezettek. Az ezredéves ünnepségek alkalmával rendezett kiállí tás 
megmutat ta az országnak, megmutat ta a müveit világnak, hogy számba 
veendő iparunk van és haladásunk a jövőben nagy reményeket keltert. 
Ezt a reményt, mul tunknak büszke eredményét nem a világháború, ha-
nem a trianoni békeparancs megzsibbasztja. 

A természettől a geopolitikai viszonyok szerint, a viz és a hegy-
rendszer a lapján egy gazdasági testté rendelt országunk brutális önkény-
nyel széjjel tagoltat ik és egy megcsonkított országrész meghagyat ik 
számunkra, hogy itt ta lá l juk jövőnket . 

Milyen állapotba jutott a megcsonkított országban a háboni 
előtti iparunk? 

Az igazságtalan béke szerint Magyarország népességéből csonkí-
tot t országunkban megmaradt 41 százalék. Ezzel szemben az iparral 
foglalkozókból megtar to t tunk 52 százalék és önálló iparosainkból 15 
százalékot. Gyári vállalatainkból megmaradt 45 százalék. 

Ha a 20 munkásnál többet foglalkoztató vál la la ta inkat tekint jük, 
megmaradt az összes vállalatok 47 százaléka, a náluk alkalmazott mun-
kásoknak 49.9 százalék, az előállított, értékek összegéből 55.6 százalék. 

A megmaradt vál lalatok iparcsoportok szerint előállított gyárt-
mányaik értéke szerint következőleg sorakoznak: Megmaradt a sokszo-
rosító iparnál 89.4 százalék, a gépiparnál 82.1 százalék, a ruházati ipar-
nál 74.1 százalék, a kő, agyag- és üvegiparnál 59.0 százalék, a bőr-serte, 
gun.mi iparnál 57.6 százalék, az élelmezési iparnál 57.3 százalék, a ve-
gyészeti iparnál 54.7 százalék, a vas- és fémiparnál 50.8 százalék, tehát 
mindegyik iparágban lényegesen nagyobb az arány, mint a megmaradt 
népességnél. 

-Alacsonyabb az arány három iparnál és pedig a fonó- és szövő 
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iparnál 40.8 százalék, a fa- és csontiparnál 28.2 százalék és a papíripar-
nál 21.6 százalék. 

Megjegyezzük, hogy a faiparnál a nagyszámú és tekintélyes fü-
résztelepek elvesztése és nem maga az asztalosiparnál mutatkozó vesz-
tességek okozzák a megmaradó vállalatok csekély arányszámát — a 
papíriparnál pedig tényleg összes nagy papírgyáraink az elfoglalt terü-
leteken fekszenek és egyedül a kis Diósgyőri gyár maradt meg birto-
kunkban. 

Iparunk szempontjából nagy vesztesség, hogy számos nyersanya-
gunk forrását ma idegen országok hatalmában lá t juk. Az ország óriási 
fagazdagsága ma már nein létezik, összes erdőterületünkből ma meg-
marad 0.9 százalék, az 1913-ban termelt fából jutna Csonkamagyaror-
szágra, tölgyfából 8.2 százalék, blikk- és más lombfából G.4, fenyőből 
0.7 és tűzifából 6.9 százalék — majdnem összes fürészáru telepeink, Er-
dély és Felsőmagyarországban idegen kézre jutot tak. Szénbányáink kö-
zül egyik legértékesebbet, a petrozsényit és resiczaaninait elvesztettük. 
Az erdélyi földgáz gazdasága, melyre ipari lendület szempontjából oly 
sok reményt táplál tunk és melynek felfedezésére és kiaknázására oly 
sok gondot fordítottunk, a románoké. Az ipari szempontból oly fontos 
sóbányákat teljesen elvesztettük. A petróleumipar nyeranyagát nagy 
finomító gyára ink a közös vámterületen Galíciából megszerezhették, ma 
ezek a források Lengyelország kezén más vámterületen fekszenek. Vas-
gyár tásunk érctelepei Csehország kezében vannak. 

Igy megcsonkítva gondoskodnunk kell iparunk további jólétéről 
és fejlesztéséről. 

Az iparfejlesztés tényezői a jövőben is ugy, miként a múltban, az 
oktatás, az összetartás, a közszállitás és az állami támogatás. 

A jövőben ezeket a tényezőket, habár más irányokban, de h i-
sonló buzgalommal kell felhasználni. 

Az okta tásügy terén, sajnos, országunk eldarabolása folytán több 
szakiskolát vesztet tünk el. Egyik kitűnő képzőintézetünk, a technológiai 
intézet sorsa bizonytalan, pedig ha van intézet, mely iparunknak nagy 
szolgálatot tett, főkép azáltal, hogy ki tűnően rendezett tanfolyamaival 
a felnőttek oktatásáról gondoskodott és szaktanácsaival főleg a kevésbé 
tehetséges iparosok működését támogatta, ugy ez a technológiai intézet 
volt. A háború utókövetkezményei erre az intézetre is kedvezőtlen ha-
tással voltak. Ha valamikor, ép mai szorult helyzetünkben szükséges volna 
iparosainkat a technika haladásairól állandóan értesíteni, velük minden 
ujabb eljárási módot, munkagépet és szerszámot megismertetni. Ez 
pedig elsősorban egy jól szervezett intézetnek, amilyen a technológiai 
múzeum volt. hivatása teljesíteni. Iparunk mindig emlékezetébe fogja 
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ta r tan i Gaul Károly üdvös működését e téren és szinte sa jnála t ta l vette 
férfierőben volte mellett, hogy nyugalomba vonult. Egyesületünk éber-
szemmel kiséri ezen intézetünk sorsát. 

Örvendetes jelenségnek mondható, hogy az utóbbi időben egyes 
iparágakban maguk az iparosok összeállnak és szakiskolák felállításá-
ról és fenntar tásáról gondoskodnak tanoncmunka kiál l í tásokat remi őz-
nek, jobb tanoncokat ju ta lmakkal ki tüntetnek. A testületi életnek ez-
irányban való fejlesztése képezi a jövőben iparosaink egyik legszebb 
fe ladatá t és ha valahol, e téren vannak hivatva az ipartestületek nem-
csak sa já t iparunknak, hanem az-ország jólétének nagy előnyöket nyúj-
tani . Egyál ta lában az ipartestületek hivatvák sa já t belső életük fejlesz-
tésére és a törv ényekkel számukra biztosított szép hatáskörben nagy te-
vékenységre. 

Az a politikai helyzet, melyben a békeparancs folytán országunk 
ma van, iparunka t abba a helyzetbe hozta, hog-}- az elszakított ország-
részekkel az összeköttetést keresse, az összekötő szálakat összecsomózza 
és együvétar tozásukat fenntar tsa . Iparunk nyersanyagainak hagy részét 
az elszakított Vidékekről kell beszereznünk, kész iparcikkeinknek jó 
piaca az elszakadt részeken fekszik; nem szabad eddigi összeköttetései 11-
ről lemondani és habár küzdelembe fog kerülni, igyekezni kell a kapcso-
latot régi beszerzési forrásainkkal és kelendőség! piacainkkal fenntar-
tani. Semmi sem biztosítja az összétartozandóság érzetét jobban, mint 
az anyagi érdek: és ezen anyagi érdeket táplálni és fokozni van hivatva 
i párosságunk. 

Egyesületünk egyik fötörekvése a múltban a magyar önálló vám-
terület volt. Ma meg van — igaz nem az óhajtott minőségben — az ön-
állóság. és ezzel az iparfejlesztés ügye is más i rányban kezelendő. 

A múltban az iparfejlesztés módozatait meghatározta az, hogy 
Ausztriával egységes vámterületet képeztünk, és igy Ausztria iparával 
szemben iparunk fejlődését vám u t j án biztosítani, védeni vagy fejlesz-
teni nem tudtuk. Vámvédelem helyett tehát adókedvezmények, állami 
támogatás és államsegély összegek képezték az iparfejlesztés eszközeit. 
Ma a helyzet más; ál lamunk mai pénzügyi helyzetében közvetlen tá-
mogatást nem adhat ; de az most már nem is szükséges, mert, itt van a 
vámhatár , mely. minden külföldi verseny ellen biztosit. Még- nem ren-
dezkedtünk be vámterületünkön és máris mutatkozik az önálló gazda-
sági helyzet hatása. Gyárak, melyek külföldön vagy elszakított ország-
részeinkben dolgoznak, a piacunkon való üzletfenntartás okából áttele-
pülnek hozzánk: nagy vállalatok, melyek a háború alat t hadiszükség-
letre dolgoztak, a kénytelen leszerelés folytán á ta lakulnak a most ural-
kodó elzárkózási rendszer oltalma alat t békebeli áru gyár tására ; és 
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nyersanyagaink feldolgozására ugyancsak a mai prohibitiv rendszer foly-
tán egyik vállalat a másik után jön létre. És ezen kedvezőnek látszó 
helyzetben készülünk a jövő vámtar i fára a hazai ipar védelmének kö-
veteléseivel. Természetes, hogy az iparfejlesztésnek azt az eszközét, 
amelyet az önálló vámterület nyúj t , használatlanul nem szabad hagyni 
és hogy vámtar i fánkban iparunk kellő védelméről kell gondoskodni. De 
ezen gondoskodásnál figyelembe kell venni, hogy maga az ipar, mint 
feldolgozó igen sokszor szemben áll azokkal az iparágakkal , melyek a fel-
dolgozáshoz szükséges cikkeket készitik; a termelőipar túlságos védelme 
árt a feldolgozó ipar érdekeinek. És figyelembe kell venni, hogy a fo-
gyasztók nagy serege képezi az iparcikkek kelendőségének a lapjá t ; a 
vámmal túlságosan megdrágult árucikk a fogyasztók számát sokszor 
meggyérül . Mindezek a szempontok óvatos eljárást, a túlságos védelmi 
"követelések megfontolását, a különböző érdekek egyeztetését követelik. 
A tulságok ellen védjen meg bennünket az a tudat , hogy ha a le-
folyt korszakban vámvédelem nélkül az erős osztrák ipar versenyével 
szemben iparunk ilyképen fejlődött , fog fejlődni önálló területen, til 
lami rendszer nélkül, sőt gazdasági életünk egyik sarokköve, a szabad-
ság csak ugy fog továbbra is áldásos hatásával előnyünkre lenni, ha 
nem az elzárkózás, hanem a nemzetközi forgalom fejlesztése lesz vám-
politikánk célja. 

Nehéz feladatok várnak egyesületünkre, de multunk erőt ad arra 
a remény re, hogy iparunk jövőben fejlődni és országunk javára szol-
gálni fog. Egyesületünk továbbra is figy elemmel fogja kisérni ipari éle-
tünk minden részleteit és arra fog törekedni, hogy iparosaink minél na-
gyobb számban vonul janak Egyesületünk kebelébe, terjesszék itt elé 
kívánságaikat és bajaikat ..és mozdítsák elő ezáltal az egyesületi élet 
t-evékenvségét. t- o 

Mert jövőnk sorsa nagy és kitartó munká t követel. Ha iparossá-
gunk ép ugy, mint az ország többi gazdasági ágai ki tar tó munkát fejte-
nek ki, akkor elérjük azt, nemcsak mint Széchenyink mondta: hogy Ma-
gyarország nem volt, hanem lesz. hanem mai helyzetünkhöz képest azt 
is. hogy Magyarország- amilyen volt, olyan lesz. (Éljenzés.) 

Báró Szterényi József: Hölgyeim és Uraim! Nyolcvan év gazda-
sági története tömör kivonatban, amit elnökünk Ő Exellenciájától most 
hallottunk és egy nyolcvanéves korszak tanulságainak bölcs levonása a 
jövőre. Annak a nyolcvan évnek története, mely egy negyedév hijján 
az ő életének története is. Annak a nyolcvan évnek, melynek kimagasló 
a lakjai a mi vonatkozásunkban e kor első felében Kossuth Lajos a véd-
egyleti mozgalommal és ennek eredményeképpen az Iparegyesület meg-
.alakitásával; Batthyány Lajos gróf, a nemzet szabadságának nagy vér-
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t anúja , ennek az Iparegyesületnek első elnöke; a legnagyobb magyar , 
gróf Széchenyi István,_ a korá t legalább félszázaddal megelőzött nagy 
gazdasági koncepciójával; a mélylelkü iró, báró Eötvös József, egy szá-
zadra kiható előrelátásával és igazi, ideális liberalizmusával; majd en-
nek a korszaknak a második, gazdasági életünkre nézve legjelentősebb 
részében a vasaka ra t a Baross Gábor és a legnagyobb koncepciójú, leg-
nagyobb tudásu Wekerle Sándor. Annak a nyolcvan évnek története, 
mely közgazdasági új jáépí tésének kiváló mesterei közül már csak 
egy marad t meg az országnak, ennek a nagv korszaknak mai króni-
icasa, az 

Országos Iparegyesület elnöki székében Bat thyány Lajosnak 
és Eötvös Józsefnek utóda — Matlekovits Sándor. 

A Gondviselésnek különös kegye, hogy ennek a tör ténetnek kez-
dőpont ja és mai határál lomása tárgvilag és személyileg igy összeesik: a 
mi nyolcvan éves Országos Iparegyesületünk összeesik a Matlekovits 
Sándor nyolcvan évével. Mintha ebben már benne foglaltatnék ennek a 
kornak jellemzése is. 

A liberalizmus hajnalhasadása , a szabadságra törekvés erőtelje-
sebb megnyilvánulása összeesik a gazdasági rendszerváltozás első moz-
galmaival. A magyar ipar, a magyar kereskedés megteremtése szüksé-
gének érzete ugyanabból a forrásból fakad, melyből a nemzeti ujjáébre-
dés, a liberalizmus merítenek erőt. Még a mozgalom irányítói, vezetői is 
azonosak: a nemzet legnagyobbjai. A nemzeti ipar megteremtése a nem-
zet szabadságra törekvésének egyik sarkalatos tételévé válik, — mar 
nyolcvan évvel ezelőtt ismerték fel a nemzet akkori vezérei, hogy <i-
nemzeti nagyság, a nemzeti függetlenség egyik alapfeltétele a nemzeti 
vagycnosodás, a nemzet anyagi megizmosodása, ezt pedig az egyoldalú, 
mezőgazdasági rendszer nem nyú j tha t j a , nem biztosithatja, ehhez ipar, 
nagy ipar és fejlett kereskedelem is kell. 

Ellenben a Gondviselés sújtó kezét érzem abba, hogy a nyolcvan 
év előtti igazság ma, nyolcvan év után kétessé vál t : nem. nyolcvan év 
után ma újból bizonyításra szorul. Annak a nagy, nyolcvan év előtti kor-
nak szülöttje Matlekovits Sándor. Annak szellemét hozta magával az 
életbe, annak légkörében nőtt fel, annak iránya ragadta magával . 

A nemzet letörését ő még nem érezhette, gyermek volt még ak-
kor, de szenvedése, elnyomatása, üldöztetése voltak életiskolája. Ennek 
az iskolának tanulsága kiséri őt egész élete pá lyáján . Szabadság nélkül 
nincs fejlődés. 

Szabadság az egyéni tevékenység gyakorlásában, szabadság* a 
gazdasági életben, szabadság a nemzet jogainak érvényesítésében. 

Elérkezik a nemzet szabadságának hajnalhasadása, a nyolcvan 
év történelének második korszaka. A több mint, másfél évtizeden á t 
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"bilincsekbe ver t nemzet felszabadul rabságából, egy u j Magyarországot 
kell felépíteni, de hol vannak ahhoz a tervező művészek, hol az építő-
mesterek'? 

Az új jáépí tés csak a nyolcvan év első korszakának szellemében 
történhetik: a két korszakot egybe kell kapcsolni; aki annak a kornak 
szellemében, annak a. kornak iskolájában nevekedett , az hivat tatot t el a 
gazdasági új jáépítés nehéz munká jának elvégzésére: Matlekovits Sán-
Sándor. 

A magyar liberalizmus u j kora veszi itt kezdetét. Az a liberaliz-
mus, melynek az ország egész gazdasági fejlődését köszöni. Az a libera-
lizmus, mely — mint emberi alkotás — nem lehetett természetesen tévedé-
sek és hibáktól sem ment, de amelyet ma csak ezekben lá tnak és ítélnek 
meg ellenségei", megfeledkezve arról, hogy a nemzet feltámadása, sza-
badsága és gazdasági megerősödése ebből a liberalizmusból merítette 
erejét. Az a liberalizmus, melyet ma ellentétbe akarnak az u j irány né-
mely harcosai állítani a hittel és a nemzeti iránnyal. Mintha a hit és a 
liberalizmus ellentétes fogalmak lehetnének! Hivő lelkünk egész erejé-
vel t i l takozunk ezen felfogás ellen, a hit nem emberektől való, ne akar-
ják gyarló emberek a hitet is kisaját í tani . Mintha a magyar liberalizmus 
nem lett volna a szó legnemesebb, legszentebb értelmében nemzeti! 
Mintha nem ez a liberális korszak lett volna a magyar nemzeti kultura 
igazi melegágya, mintha nem ebben a korszakban nőtt volna nemzeti 
irodalmunk, művészetünk, mintha nem ebben a liberális korszakban 
magyarosodott volna meg iparunk, kereskedelmünk! Nem vagyunk elfo-
gultak eme kor liberalizmusának tévedéseivel, hibáival, néha túlzásaival 
szemben sem. De a fa t tvukiha j tások miatt nem szabad magá t az egész-
séges fát kipusztítani. 

Széchenyi István nagy koncepciója nem elmélet többé: Matleko-
vits Sándor átülteti azt a gyakorla tba; — Kossuth Lajos iparvédelmi 
eszméje uj alakot ölt: Matlekovits le rakja a gyár ipar fejlesztésének 
gyakorlati alapjai t , melyeken továbbépíteni nekem adatot t meg. És 
amit Kossuth Lajos 1846-ban hirdet „Tengerhez magyar" — az eredeti 
felhívás igy szólt, a „Tengerre magyar" már későbbi módosítás — azt 
a magyar kereskedelmi tengerészet megalapításával ismét Matlekovits 
valósi t ja meg. A hazai kisipar panaszai orvoslást k ívánnak, a kisipar a 
régi szervezetek helyébe u j szervezetet akar , fejlődésébe u j alapokat: 
Matlekovits megcsinálja az~új ipartörvényt; és amiről ebben a korban 
még alig esett szó nálunk, aminek szükségét itthon még nem ismerték 
fel, a munkásvédelemnek is ebben az ipartörvényben rak ja le alapjait 
Matlekovits, itt kezdődik tulajdonképpen, ha az akkori k o r felfogása-
hoz képest szerény méretekben is, a magyar szociálpolitika. A modern 
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m a g y a r közgazdaság megtervezője Ö, de nemcsak tervezőművésze, ha-
nem egyik első építőmestere is. 

Epülete a lapra jzának három tagozata van: Középen, mint hatal-
mas rizalit emelkedik ki a fölmüvelés, kétoldalt ettől erős ipar és keres-
kedelem. mint oldalszárnyak. És jóllehet egész munkás életén végig 
mindmáig, — és remélhetőleg még soká — az ipar és kereskedelem erő-
teljes exponense, ott állott a nyolcvan év második korszaka első részé-
nek elején a mezőgazdaság fejlődésének szolgálatában: a legfontosabb 
mezőgazdasági alkotásokban, a fejlődés a lapja inak lerakásában jelentős 
•szerep jut neki. 

A három gazdasági ág párhuzamos fejlesztésének elvét képvi-
selte mindig, amint csakis igy fejlődhetik az ország egész közgazdasága, 
mert amint a fejlett mezőgazdaságnak leghatalmasabb támasza és fej-
lesztésének legerősebb eszköze az ipar és kereskedelem, azonképpen 
ezeknek a lapja és éltetője viszont a mezőgazdaság. Sajnos, hogy ilyen 
közhelyet ma még ki kell emelni. Sajnos, hogy a gazdasági életnek ezt 
az alaptételét nem látszik átérezni a legújabb magyar kor. annak a 
nyolcvan évnek nemcsak azért legszomorúbb korszaka, mert hazánknak 
a világtörténelemben példát lan megcsonkítását jelenti, hanem azért is, 
mert a legsúlyosabb megpróbál ta tásban nem a nemzeti egysegben ke-
ressük az erőt, hanem a nemzet meghasonlása, belső egyenetlensége 
gyengíti az ellenállás reményeit . 

A három gazdasági ág harmonikus fejlődésében látta tehát ő az 
ország gazdasági jövőjét , természetesen mindegyiknek sajátos viszo-
nyai szerint. És mig a mezőgazdaságtól nem vi ta tha t ta el az állami esz-
közök alkalmazását , mig az iparnál bármennyire hive lett is legyen iz 
egyéni tevékenység szabad érvényesülésének, nem tagadha t ta meg az 
ország akkori közjogi helyzetében az állami protekcionizmust, melynek 
alkalmazását illetőleg bizony néha szemben is ál l í tot tunk egymással, 
addig a kereskedelem nem is tür meg proktekcionizmus rendszert, 
ideig-óráig lehet ezzel is kísérletezni, de ezçknek a kísérleteknek mindig 
a közérdek, az ország gazdasági érdeke vallja kárá t . 

Ez a gazdasági szabadság volt a Matlekovits vámpoli t ikájának 
is vezérlő motívuma. Ezt az elvet képviselte kérlelhetetlen következetes-
séggel. de sajnos éppen ennek, az Ö legjellegzetesebb i rányának elbu-
kását is meg kellett érnie. A világháború lehetetlenné tette a gazdasági 
szabadságot és a világ mai urai által a világra erőszakolt béke felidézte 
a gazdasági háborút . 

Matlekovits Sándor kétszer élt át történelmet. Történelmi korsza-
kokról tanulságos olvasni, de történelmi korszakot nem éppen kellemes 
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átélni. Érezhet jük ezt mindnyájan, kikre a sors azt a terhet rótta, hogy a 
mostani kor t végigszenvedjük. Gyermekkorában lát ta letörni nemzetét, 
de férfikorának kezdetén megérte nemzetének Fel támadását és megadatot t 
neki, újraépítésének jelentős tényezője lehetni. A sors kegyetlensége v é -
gigszenvedi ette a pa t r ia rkával a nemzet u jabb letörését, a hazának a 
világtörténelemben példátlan megcsonkítását és vele egyidejűleg az ő 
ideáljának, a liberalizmusnak és az abban gyökeredző gazdasági szabad-
ságnak elbukását is. De amint megadatot t neki, meglátni a nemzetet 
fel támadásában, meg fogja adni az ég, hogy megérje a nemzetét gazda-
sági erejében egyedül regenerálni alkalmas liberalizmus és gazdasági 
szabadság ujraébredését is és a nemzet u jabb fel támadását . Az ő mun-
ká ja nyolcvan évével még ném telt be. Ez csak egy nagy múltnak ha-
tárköve, melynél megállunk, hogy visszapillantsunk a múltba és innen 
előrenézzünk a jövendőbe. A mult nagy munká jáé r t hálánkat , köszö-
netünket aka r juk ma nyolcvanéves születésnapja alkalmából leróni, 
egyesületünk körül szerzett nagy érdemeiért Matlekovits Sándor iránt, 
a jövőre pedig aka r juk kérni bölcsességét és szeretetét, hogy segítsen 
bennünket kivezetni abból az útvesztőből, melybe az ország gazdasági 
élete jutott , Köszönete, soha nem muló hálája , elismerése jeléül meg 
aka r j a az iparegyesület örökíteni a maga székházának Matlekovits 
Sándor emlékét, odaállí tva őt ama legnagyobbak. Kossuth Lajos, Batt-
hyány Lajos és Eötvös József mellé, kapcsolja össze ott is, miképpen 
működésében olyan fényesen tette, a jelent a múlttal , — hirdetve Kos-
suth Lajos ama bölcs mondását , amellyel engem tüntete t t volt ki: Merit-
sen a jelen nemzedékről-nemzedékre lelkesedést a múltnak emlékeiből, 
biztosítására a jövendőnek. 

A Matlekovits munkásságából és munká jának eredményeiből 
akarunk meríteni a jövőre is, — fogadd atyai Barátom és Mesterünk a 
Te Országos Iparegyesületed és ál tala a magyar iparosság szeretetének, 
ragaszkodásának szerény kifejezése gyanánt nyolcvanadik születésed 
napja alkalmából köszöntésünknek ezt a módjá t : 

Hulljon le a lepel! 
Soltész Adolf: Az áhí ta tnak ebben az órájában az Országos Ipar-

egyesületet ünnepeljük, mely egyszerre született a nemzeti demokráciá-
val. És ünnepeljük Matlekovits Sándort, aki egyszerre született az Orszá-
gos Iparegyesülettel. Ez a két nagyszerű élet, amely nyolc évtized előtt 
egy időben keletkezett és amely félévszázadnál nagyobb idő óta szo-
rosan egybeforrott, csupa rokonvonás, csupa hasonlóság, együtt és-
külön csupa harmónia. Mindakettő tele van értékkel, mindakettő tele 
van méltóságos egyszerűséggel, mindakettő megegyezik az igazán 
jelentős, az igazán nagyrahivatot t egyéniségeknek a kü lső diszt kerülő 
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nemes büszkeségében. Mindakettőhek pályája a demokrácia büszke 
jegyében indult — hiszen *a munka a legbüszkébb demokrácia — és 
minda kettő eredményekben kereste és ta lál ta is munká ja jutalmát, nem 
külső elismerésben. 

És mégis: az Országos Iparegyesület már keletkezésének első 
/ esztendejében iparmükiál l i tást rendezett, amelyen kitüntetéseket osz-

tott szét az érdemes résztvevők között ; későbben pedig érmeket alapí-
tott , amelyek külső disszel ruházták fel mindenkor méltó birtokosukat, 
Metlekovits Sándor pedig, egy negyedszázaddal ezelőtt, amikor átvet te 
az Országos Iparegyesület tényleges vezetését, ezeknek a demokrat ikus 
külső ékességeknek nagyon szigorú hierarchiáját teremtette meg. A-: 
ö vezetése alat t lett szabályivá, hogy egyesületi a rany diszérmet min-
den évben csak egyet adunk, csak egyet, melyet nem lehet kérni, 
amelyre nem lehet pályázni, amelyet csak megérdemelni lehet, amelyet 
az egyesület csak ama kevesek egyikének adhat , akik minden kétség 
nélkül, minden verseny fölött a legméltóbbak reá. Ez az aranyérem 
a magyar i pa rnak nemesi cimere. amelyet csak az kapha t meg. aki nem 
kéri, mert nem szorult reá és megérdemli, mert igazán nemes. A világ-
háborúban másra kellett az a rany: vasból ad tuk az érmet. Nemzetünk 
sötét ka tasz t rófá ja óta nem adtuk senkinek, mert borús lelkünk nem 
kereste, könnyes szemünk meg sem lát ta a diszre kiválasztot takat , 
gyászunk idejéből egy percet sem szántunk ünneplésre. 

Ám ez ünnep alkalmából, amelyet megülnünk nemcsak jogunk. 
hanem tartozásunk, seregszemlét kellett t a r t anunk az érdemesek, a leg-
méltóbbak között, hogy emlékezetül ad juk a jövő nemzedéknek azt is, 
ki az, aki legkülönb a nemzeti munkában, amelynek célja a nemzet uj já-
teremtése. közös pályabére a fel támadt Nagymagyarország. 

Megtalálnunk azt a férfiút, akit a nemzeti Yigiliák három sötét 
esztendeje után, e bizakodással telt ünnepünkön az első aranyérem leg^ 
inkább megillet, nem volt nehéz. íme, á tadom ezt az első aranyéi-műn-
ket . igazgatóságunk lelkes parancsára, Matlekovits Sándornak, a mi 
nagy, bölcs és nemes vezérünknek, az élö nagy magyarok egyik leg-
nagyobbjának, iparunk még élő nagyjai között a legnagyobbnak, a leg-
különbnek. Kérem őt, mindnyájunk nevében, fogadja szívesen, amit 
hűséges és forró szívvel nyu j tunk felé. Kérem az én drága és dicső 
mesteremet a hálás taní tvány rajongó szeretetével, fogadja szívesen ezt 
a nemesi címerünket, amelyet az ő nevével 'azért ékesítettünk, mert nem 
neki, hanem nekünk van reá szükségünk. A mi aranyérmünk ezerszer 
becsesebb lesz ezzel, mert megkapta , díszéül azt a magyar nevet, amely 
immár életében a históriáé, azt a magyar lelket, amely erős, mint a 
vas, szikrázó, mint az acél. rozsdától mentes, mint a legtisztább arany. 
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A mi a ranyérmünk most lett csak igazán 'nemesi címerré, oklevelünk 
nemesi levéllé, most, hogy Matlekovits Sándor neve ékesiti. 

És midőn mi, az ő munkatársai az Iparegyesületben, mélységes 
tisztelettel meghaj lunk lelkének fénye, agyának ereje, minden tettének, 
minden gondolatának, minden szándékának kristályos tisztasága előtt: 
a mi lelkünkben enyhülés, megnyugvás, bizakodás támad. Mert az 
ö szép fehér fejének lá t tára érezzük ennek a kivételes léleknek termé-
keny melegét, amelyből, mintahogy a Golf áram elviszi az Egyenlitő 
hevét az északi sark fagyos vidékeire, a reménvkedés hullámait érezzük 

CJ «/ • 

lelkünkbe tolulni. A Golf-áram ragyogó kéksége deriit visz a jeges 
észak komor sivárságába. A mi jelenünknek komor sivársága is földerül, 
ha rápil lantunk ar ra az útra. amelyen nyolc évtized előtt elindult 
Matlekovits Sándor, egyidőben az Országos Iparegyesülettel. Ez az ut 
az élet u t ja , ezen az uton lá t juk mi a magyar életet, a magyar jövendőt, 
a magyar fel támadást . 

Gróf Apponyi Albert: Tisztelt diszközgyülés! I f jú közgazdasági ala-
kulatok nevében szólok, közgazdasági a lakulata ink egyik legrégebbiké-
hez és közgazdasági életünk egyik nesztorához. Szólok, mint kikül-
döt t je az Angol-Magyar Kereskedelmi Kamarának , az Amerikai-Magyar, 
a Francia-Magyar, a Svájci-Magyar, az Olasz-Magyar Kereskedelmi 
Kamarák nevében, amelyek avégből jöt tek létre, hogy sulvos viszo-
nyaink között a külföldi összeköttetések elé tornyosuló véghetetlen 
nehézségekkel szemben segítségére legyenek a magyar közgazdaság-
minden ágának, a szükséges külföldi összeköttetések létesítésében. Ez 
az alakulat tehát tu la jdonképpen mégis a potiori kereskedelmi ter-
mészetű. 

Én magam, mint földbirtokos, életem egész gyökérszálával a 
mezőgazdaságban gyökeredzőm. Mint politikus sohasem voltam sem az 
egyik, sem a másik érdekkörnek kizárólagos képviselője, hanem min-
dig iparkodtam a nemzeti egészet felfogni (Élénk helyeslés) és minden 
külön érdekkört a nemzeti egészhez való viszonyában mérlegelni. (Élénk 
helyeslés.) Mint olyan, érintkezésbe jutot tam a gazdasági érdekkép-
viseletek mindegyikével és mindegyikének körében egyformán otthon 
éreztem magam éppen azért, mert mindegyiket ugy néztem, mint szük-
séges mozgatóerejét, mint szükséges élő-, alkotórészét annak a nagy-
nemzeti életnek, melynek egyeteme volt mindig az én vezércsillagom, 
az én ideálom, melynek erősitéseért éltem és élni akarok ezentúl is. 

A három főközgazdasági ágnak érdekszolidaritásáról és orga-
nikus összetartozásáról nemcsak eddig, hanem ma, e gyülekezet, köré-
ben is szóltak sokat, szépet; magától értetődőt, de u j a t is. Én ezt csak 
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néhány gondolat tal óhaj tanám megtoldani, mely átvezet az anyagiak-
ból — hogy ugy mondjam — a nemzet lelki életébe. Én t. i. a nemzet 
közgazdasági tevékenységének három főágát nem csupán a gazdasági 
tevékenység, a gazdasági boldogulás, az anyagi előrehaladás szempont-
jából tar tom olyannak, mely egymást kiegészíti, mely együt t egy orga-
nikus egészet képez, hanem a nemzet szellemi, a nemzet lelki életének 
szempontjából is. (Élénk helyeslés.) A mezőgazdaság művelői, akik 
állandó összeköttetésben és közvetlen függésben élnek a természet erői-
vel, akik az anyaföldet müvelik meg és különleges szeretettel ragasz-
kodnak ahhoz a talajhoz, amelyet az ő szorgalmuk, az ő tudásuk ter-
mékenyit meg, a stabili tásnak, az erőnek, a szívósságnak , a testi 
egészségnek megbecsülhetetlen, nélkülözhetetlen kincseit a d j á k az 
országnak. Az az ipar, amelynek technikája gyorsabban alakul á t és 
változik, mint a mezőgazdaságé, amely a városi aglomerációkat létesiti, 
amely városi aglomerációkban élénkebben lüktet a szellemi élet és sok-
oldalúbb az eszméknek súrlódása, az hozza be abba az erőbe, abba a 
szívós szilárdságba, melyet a földmivelés megalapoz, a szellemi és lelki 
rugékonyságot, azt a mozgékonyságot, mely nélkül fejlődés, haladás 
és megerősödés nem képzelhető. Végül az a kereskedő, aki kénytelen 
mások eszével is gondolkozni, az a kereskedő, akinek ki kell kuta tn ia 
mindenfelé a szükségleteket és a termelést is, az a kereskedő hozza 
meg a nemzeti életnek azt a széles lá tókört , azt az á t tekintést az egész 
világorganizmus felé, a világorganizmusba való beilleszkedésnek azt a 
fokozott képességét, amely nélkül nagy nemzetek sem boldogulhatnak, 
annál kevésbbé kis nemzetek. 

Ilyen értelemben vagyok én, hogy ugy fejezzem ki magamat , 
közgazdasági kozmopolita, mélységes szeretettel ragaszkodván a 
közgazdaság ágazata inak ahhoz a részéhez, melyben bölcsőm 
ringott, melyet kultiválni, előbbrevinni óhaj tok, mely ebben a tevé-
kenységében is industrializálódásra van hivatva s arra , hogy kommer-
ciális szempontok által vezettessék. (Élénk éljenzés és taps.) Mélységes 
szeretettel ragaszkodom — mondom — ahhoz a termelési ághoz, mely-
ben életem gyökerei vannak , de teljes megértéssel és beleolvasztva a 
hazaszeretetnek abba a lángjába, melynek minden speciális szeretetet 
fel kell emésztenie, karolom fel a többi közgazdasági ágaknak is, külö-
nösen annak a magyar iparnak jelentőségét, annak a magyar iparnak 
jövőjét, melynek nyolcvanéves tradícióit látom i t t megtestesítve, mely 
tradíciók kontinuitása él a mi nesztorunkban, az én igen tisztelt bará-
tomban, nyolcvanéves elnökünkben. 

•Előttem szimbolikus jelentőségű, hogy ugyanaz a születési éve 
van az Országos Iparegyesületnek és Matlekovits Sándornak. Mintha 
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a Gondviselés a dá tumoknak ebben az összeesésében aka r t a volna 
elénkbe adni ugy magának az Iparegyesületnek, mint az Iparegyesület 
elnökének jelentőségét! 

Matlekovits Sándorról nem sokat, illetőleg nem hosszasan kivá-
nok szólani ez alkalommal. Én üdvözlöm őt, mint a nemzetgazdasági 
tudománynak és a nemzetgazdasági poli t ikának köztünk élő legjelen-
tékenyebb klasszikusát. (Élénk éljenzés és taps.) A nemzetgazdasági 
tudomány, ugy mint minden tudomány, sőt ta lán még inkább, mint má& 
tudomány, folytonos fejlődésben, folytonos átalakulásban van. De ez 
a fejlődés, ez az á ta lakulás nem vezethet oda, hogy midőn a tökélet-
lenségeket lecsiszolja, a f a t tyuha j t á soka t kivágja, a hiányos tudást 
kiegésziti, az eredetileg nem látot t szempontokra u jabb fényt vet, akkor 
bizonyosságokká vált , kipróbált , örökérvényű alapigazságokat meg-
döntsön. Abban áll a klasszicitás, hogy őre legyen azoknak az alap-
igazságoknak, amelyek mind jobban és jobban elismerendők, összes 
következményeiben mind jobban és jobban alkalmazandók, melyeket 
csak a felületes dilletantizmus dönt meg azért, mert mindent nem fog-
lalnak magukban, mert r a j t uk tul- még haladásnak van helye. 

Hogy Matlekovits Sándor nem a maradiságnak értelmében klasz-
szikusa a nemzetgazdasági tudománynak és a nemzetgazdasági praxis-
nak, azt ő egy szóval jellemezte már, midőn hitvallását az Akadémia 
nagytermében lefolyt- ünnepélyen akképp formulázta, hogy igenis, ő a 
liberalizmushoz, a szociálpolitikai, a szociális fejlődéstől telitett libera-
lizmushoz ragaszkodik. 

Bizonyos joggal lobbantot ták szemére a klasszikus nemzetgaz-
dasági érának, hogy túlságos kizárólagossággal foglalkozott a j avak 
termelésének feltételeivel és teóriájával és nem eléggé méltat ta azt, 
hogy tulajdonképpen nem az áruról, nem a jószágról, hanem az em-
berről van szó, hdgy a cél nem a jószág, nem az anyag, nem a terme-
lés, hanem az embernek ellátása, hogy — más szavakkal szólva — a 
termékeknek kellő, megfelelő, az emberi társadalom békéjét, a lehető 
legtöbbeknek boldogulását biztosító elosztása épp oly fontos, mint a 
j avaknak termelése. Igen ám, de ha nem termelünk javakat , akkor 
nincs mit elosztani. (Élénk tetszés.) Ennek folytán azokat a törvénye-
ket, amelyek a javak termelésének természetes törvényei, szem elől 
téveszteni soha nem szabad, azoknak nem szabad elmerülniök uj teó-
riáknak és dilletáns kisérleteknek tengerében. 

Ilyen értelemben, mint ezeknek őrét üdvözlöm Matlekovits Sán-
dort, mint a nemzetgazdasági tudománynak, mint a nemzetgazdasági 
praxisnak nesztorát s klasszikusát. 

Ha végül a magam személyében is szabad néhány szót monda-
4 
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nom, feleleven item azt a reminiszcenciát, midőn, az igaz, hogy rövid időn 
át, vele együtt működtem az akkor még együt t volt földmivelési-, ipar-
és kereskedelmi minisztériumban, amikor a közgazdasági praxis terére 
akar tam térni. Akkor Matlekovits Sándor, aki nálam négy esztendővel 
idősebb, az én közvetlen főnököm volt. A kereskedelmi minisztérium 
vámosztályában dolgoztam alat ta és — ezt a bizonyítványt ki kell neki 
adnom — ő megértet te ott létemnek szubjektív célját, hogy t. i. tanulni 
akarok és iparkodott — amennyire tehette — nekem oly tárgyakat 
kiosztani, amelyednek feldolgozásában én csakugyan tanulhat tam. Ezt 
a reminiszcenciát szívesen újí tom meg, már csak azért is, mert minden 
ember szívesen gondol ar ra az időre, mikor mindaket ten még fiatalok 
voltunk. Ma mind a ket ten megöregedtünk és nagyon szívesen — leg-
alább a magam nevében beszélek — nyilvání tanék magunkat nélkiilöz-
hetőkké, szívesen engednők át a teret egészen az i f jabb generációnak . . . 
ha nem látnók azt, hogy ez az ifjú generáció az ő előretörésében néha 
ta lán mégis hasznát veheti azon kor tradícióinak és e kor tradíciói 
őreinek, akiknek egyik legjelentősebbjét, a leghasznosabb életek egyiké-
nek képviselőjét, Matlekovits Sándor barátomban üdvözölhetem. 

Midőn neki is azt kívánom, amit magamnak, hogy addig éljünk, 
ameddig dolgozni és müköclni tudunk, ezekkel a szavakkal zárom be 
az én üdvözlésemet, (Zajos éljenzés.) 

ELSŐ MAGYAR PAPÍRIPAR R.-T. 
B u d a p e s t , V . , R u d o l f - t é r 5 - 6 . 
Igazgatóság: dr- Matlekovits Sándor (elnök), Szécsi Pál (alel-

nök) ; i g a z g a t ó s á g i t a g o k ; Bun József , 
Copony Traugott , Enyedi Béni, dr. Herz Henrik, 
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Közlemények és ismertetések. 
Matlekovits Sándor jubileuma* 

Matlekovits Sándor nyolcvanadik születésnapja ünnepe volt az egész 
magyar közgazdasági életnek és a közgazdasági tudománynak. Az ünnepből 
kivette részét a gyáripar is, melynek érzelmeit szerettem volna személyesen 
kifejezni, miben azonban betegségem, sajnos, megakadályozott. 

Sajátságos véletlene a sorsnak, (hogy az Országos Iparegyesület 
nyolcvan éves jubileuma összeesik Matlekovits nyolcvanadik születésnapjá-
val s az ő neve mellett fénysugarakkal övezve előttünk áll az Egyesület 
első elnöke, az első magyar miniszterelnök, a halhatatlan emlékű mártír, 
Batthyány L jos alakja. A védegyleti mozgalom, melynek meginditója 
Kossuth Lajos volt, politikai mozgalom; Magyarország politikai önállósága 
volt a cél, amely szemeik előtt lebegett a nagy férfiaknak, kik jól tudták, 
hogy a politikai önállóság gazdasági erői nélkül homokra van épitve. 
S nyolcvan év múlva ott látjuk az elnöki székben a nagy tudóst, Magyar-
ország első gazdaságpolitikusát, ki egész energiáját ennek a tudománynak 
8 a gazdasági életnek szentelte. Nyolcvan évvel ezelőtt az alapítók az 
agitáció terére voltak utalva. Ma a teremtés, az alkotás feladata áll előt-
tünk, hegy energiával, munkával pótoljuk azokat az erőforrásokat, melyeket 
a balsors tőlünk elrabolt. 

Matlekovits munkája mindenek között a legnagyobb: úttörő munka 
volt. Midőn ő az irodalmi és hivatalnoki pályára lépett nálunk a gazdasági 
tudománynak alig volt néhány mivelője. Az ő hervadhatatlan érdeme, hogy 
mint miniszteri tisztviselő s később mint államtitkár, a gazdaságpolitikai 
tudomány életbevágó fontosságára irányította a nemzet figyelmét s ezzel 
megalapította e tudománynak iskoláját, melynek ma már hála Istennek 
annyi követője és mivelője van. Ő volt az első, aki a monarchia két állama 
között s a külfölddel kötött szerződésekben magyar érdekeket domborított 
H s vitt gyakran diadalra. 

Midőn megszűnt államtitkár lenni, egész erejét a gazdasági tudo-
mány elméleti és gyakorlati mivelésének szentelte. Hiszen a gyakorlat, 
amely nem alapszik a tudományon, nem jelenthet hasznot az országnak. 

Hatvanhét óta Magyarország sok küzdelmet folytatott Ausztriával 
gazdasági emancipálása érdekében. E küzdelemben, melyben Matlekovits 
első helyen állott, útjaink nem voltaik mindig azonosak. Mi az ország 
iparosodása érdél ében gyorsabban akartunk haladni a vám- és bankkérdés-
ben. De a véffső célra, az ország közgazdasági megerősödésére nézve közöt-
tünk soha eltérés nem volt. 

A mostoha sors ugy akarta, hogy Magyarország akkor nyerje vissza 
gazdasági önállóságit, ^ időn történelmi egységét széjjeltörték s gazdasági 
erőforrásaitól megfosztották. Az újjáépítés, az alkotás nagy munkája előtt 
állunk, melyet el kell végeznünk, ha élni akarunk. A megoldás legszeren-
csétlenebb utja volna a volt utódállamoknak egy vámközösségben való 
tömörítse. Ez tönkre tenné iparunkat, lehetetlenné tenné gazdasági meg-
erősödésünket s az osztrák-magyar vámközösség minden bajait élesztene 
fel. annak minden előnve rél1 ül. Tlyen vámközösségről tehát többé hem 
lehet szó. De igenis életbevágó fontosságú számunkra a kereskedelmi szer-

* A „Magyar Gyáripar" nov. 1. számából. 
3* 



612 Közleménye!: és ismertetései; 

ződések ügye, s hiszem, hogy ezeknek megkötésére sor kerül, mihelyt 
a bennünk élő jóakarat meglesz a többi államokban is. Ezeknél a szerző-
déseknél mi nem nélkülözhetjük Matlekovits Sándor tanácsát, tudását és 
gyakorlati érzékét. A kereskedelmi szerződéseket Matlekovits Sándor meg-
kérdezése nélkül megkötni nem lehet és nem szabad. 

Nagy szerep vár még reá, tehát fiatalnak és erősnek kell maradnia 
s tiszta szivből kivánok neki fiatalságot és erőt. A képviselőházban ugyan 
alig jutott hely a gazdasági tudomány elméletével és gyakorlatával fog-
lalkozó férfiaknak, de a főrendiház, mely nagy hézagot van hivatva betöl-
teni, valahára mégis meg fog nyílni, s akkor Matlekovits a törvényhozásban 
ismét érvényesítheti tudását és gyakorlati ismereteit. 

A magyar gyáripar el nem muló hálával tartozik Matlekovits Sándor-
nak, a nagy tudósnak, az úttörő géniusznak, ki életében annyit alkotott és 
ki katedra nélkül is egész nemzedékek tanítómestere volt. 

Chorin Ferenc. 

A M A G Y A R KÖZGAZDASÁGI T Á R S A S Á G 

nagyérdemű cínökc 

Dr. M A T L E K O V I T S S Á N D O R 
valóságos belső fiikos lanársos ú r 
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iránti bálás e l i s m e r é s e j e l é ü l 

Matlekovits-alapitvány szabályzata. 
Az alapítvány neve. 

A Magyar Közgazdasági 
Társaság az egyesület 
elnöke dr. Matlekovits 
Sándor elévülhetetlen ér-
demeinek hálás elismeré-
séül 1,600.000 korona ér-
tékben külön alapítványt 
létesített, amely örök 
időkre 

O r ^ f M e K O O l S S SfípOOfl 

n e v é n e k l i s j t e l e t é r e 

eg^trnlíióbal&jáLj^eK korom 
a l a p í t v á n y t lelt . me ly vá l tozhat l a n u l f e n t a r t a n d ó é s g^arapitaodó 

l évén , nevezet t e l n ö k ü n k n e k h e r v a d h a t a t l a n é r d e m e i örök e m -

l é k e z e t é r e s z o l g á l j o n 

€ 3 a l a p í t v á n y célja é s r e n d e l t e t é s e , k e z e l é s e é s fethasználá-

sának módozatai a j idemellékelt szabályzatban vannak meghatározva . 

( I m i n e k h i t e l é ü l ezen a l a p í t á s i o k l e v e l e t k i a d t u k és n é v -

a l á í r á s a i n k k a l m e g e r ő s í t e t t ü k 

b e i t B u d a p e s t e n , 1922 év i o k t ó b e r hó i2.-én 

^UA/C^ 
Hói gaItuSági tirsasíg 1 MdÇyj 

„Dr. Matlekovits Sándor 
tiszteletére tett alapítvány" 
nevet fogja viselni. 

Az alapítvány célja, A 
dr. Matlekovits Sándor 
tiszteletére létesített alap 
a magyar közgazdaság és 
a közgazdasági tudomány 
fejlesztésének céljaira szol-
gál és pedig oly módon, 
hogy az alapítványi tőke 
a budapesti tőzsdén jegy-
zett értékpapírokban, illet-
ve kamatozó magyar ál-
lampapírokban és az ál-
lam által óvadékképe»-
nek elismert oly érték-
papírokban helyezendő el, 
amelyek az 1885. évi t.-c. 
13. §-a értelmében gyá-
moltak vagy gondnokol-
tak pénzeinek befekteto-
sére alkalmasak és csu-
pán azok osztalékai ille«-
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ve kamatai használhatók fel az alapítványban megjelölt feladatok előmoz-
dítására. 

Az alap maga sohasem vehető igénybe és rendeltetése céljaira épség-
ben tartandó fenn, viszont azonban növelhető az alapítvány egyes személyek 
hozzájárulásaival és gyarapítható az egyesület bevételei feleslegeiből is. 

Az alapítvány kezelése. Az alap fentemiitett céljainak megfelelően 
a Magyar Közgazdasági Társaság kezelése alatt áll; az alapszabályok értel-
mében az egyesületi vagyon kezelésére jogosított szervei: az elnökség ea 
a választmány az alapítványi tőke kezelésére is hivatva vannak és annak 
mindenkori állapotáról az egyesület közgyűlése elé évenként jelentést elő-
terjeszteni, kamatainak felhasználására nézve pedig az egyesület évi szá-
m dásaiban elszámolni tartoznak. 

Az alapítvány kamatainak felhasználása. Az alap évi kamatai a követ-
kező célokra vehetők igénybe: 

a) irodalmi pályadijak kitűzésére a Magyar Közgazdasági Társaság 
által müveit tudományszakok köréből; 

b) ugyanezen tudományszakok köréből eső kérdések kidolgozására 
adandó megbízatás tiszteletdijának fedezésére; 

c) önállóan vagy valamely folyóiratban nyomtatásban megjelent, 
a fentemiitett tudománykörbe tartozó dolgozat díjazására. 

d) olyan szolgálatok, illetőleg érdemek jutalmazására és tiszteletdijak 
utján való elismerésére, amelyeket egyes személyek a hazai közgazdaság 
érdekei előmozdítása körül szereztek: 

e) közgazdasági tárgyú, az alapból dijazott dolgozatoknak füzetes 
sorozatokban való közzétételére, amely sorozatok „A Magyar Közgazdasági 
Társaság Matlekovits-könyvtára" gyűjtőcímet viselnek. 

Az alap kamatai a fentemiitett célokra csak az egyesület által kl-
küldendő bizottság, mely évenkint az elnökből, az alelnökből és a választ-
mánynak erre kiküldött három tagjából áll. határozatai alapján használ-
hatók fel. 

Az alapítvány kamatainak esetleges tőkésítése. Abban az esetben, 
ha az alap kamatai valamelyik évben a fentemiitett célokra igénybe nem 
vétetnének, vagy a kiirt pályázatok a kivánt eredményre nem vezetnének, 
az alapítványi tőkének ebből kifolyólag egészben vagy részben felhasználat-
lanul maradt kamatai az alapítványi tőkéhez csatolandók, illetőleg annak 
gyarapítására forditandók. 

Az alapítványi oklevél megőrzése. A dr. Matlekovits Sándor tiszte-
letére létesített alapra vonatkozó alapítási oklevél dr. Matlekovits Sándor 
éh tében az ő birtokában marad, halála után azonban a Magyar Közgazda-
sági Társaság levéltárában helyezendő el és ott örök időkre gondosa« 
megőrzendő. 

Átvétel az állam részéről. Amennyiben a Magyar Közgazdasági Tár-
saság alapszabályai értelmében feloszlik, az alap a m. kir. kormány keze-
lésébe megy át, amire vonatkozólag a Magyar Közgazdasági Társaságnak 
az a közgyűlése, amelyben a feloszlás jogérvényesen elhatároztatik, meg-
felelő módon intézkedik. 

V Hatlekovifs-alapitvány alapitói. 
A Magyar Közgazdasági Társaság „Matlekovits-alapitvány"-ára 1922 

november 7-ig a következő adományok fizettettek be a Magyar-Olasz 
Bankná l : 

Magyar-Olasz Bank 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
Magyar Általános Hitelbank . . 

100.000 K 
100.000 ,. 
100.000 „ 
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Magyar Cukorgyárosok Egyesülete . . . . 100.000 K. 
Földhitelbank R.-T 50.000 „ 
Magyar Agrár- és Járadékbank 50.000 „ 
Hazai Fatermelő R.-T 50.000 „ 
Éber Antal 50.000 „ 
Foncière biztositó-intézet 50.000 „ 
Magyar Fővárosi Malomegyesület 50.000 „ 
Magyar Általános Takarékpénztár . . . . 50.000 „ 
Magyar Folyam- és Tengerhajózási R.-T. . . 50.000 „ 
Schlick-Ni cholson gépgyár R.-T 50.000 „ 
Vidéki Malomiparosok országos egyesülete . . 50.000 „ 
Budapesti Áru- és Értéktőzsde 50.000 „ 
Angol-Magyar Bank 50.000 „ 
Országos Szeszé rtékesitő R.-T 50.000 „ 
Fővárosi Serfőzők Egyesülete 50.000 „ 
Angol-Osztrák Bank " 40.000 „ 
Első Dunagőzhajózási R.-T 30.000 ., 
Magyar Belhajózási R.-T 25.000 „ 
Magyar kir. selyemfonódák 25.000 „ 
Hantos Elemér' 25.000 „ 
Paupera Frigyes 25.000 „ 
Baróti szeszfinomitó R.-T 25.000 „ 
Egyesült Fővárosi Takarékpénztár R.-T. . . . 25.000 „ 
Magyar Tégla és Agyaggvárosok Orsz. Szövetsége 25.000 ,. 
Olajipar R.-T. . . ' . 20.000 „ 
Magyar Országos Központi Takarékpénztár . 20.000 „ 
Hangya szövetkezet 20.000 „ 
Gottschlig Ágoston R.-T 15.000 
Bajor Lloyd R.-T 10.000 „• 
Bosányi Endre 10.000 „ 
Délnémet Dunagőzhajózási R.-T 10.000 ., 
Fellner Frigyes 5000 ,, 

Matlekovits Sándor életrajza. 
Naményi Ernő: Matlekovits Sándor. Két emberöltő 
munkája és eredményei. Cobden-Könyvtár. 13. se. 
Budapest 1922. — 126 oldal. 

A Cobden-Szövetség Matlekovits SándorNnyolcvanadik születésének 
évfordulóját munkában és eredményekben oly gazdag életének megirata-
sával ünnepelte meg. Naményi Ernő ügyes összeállításban mutatja be 
a liberális gazdaság-politika e legelvhübb harcosának pályáját, alkotásának 
irányító eszméit s az ezek megvalósításáért folytatott, sok sikert is hozó 
küzdelmeit. A könyvet végigolvasván mindenekelőtt ennek az életnek 
nagy egységét érezzük át: tudományos munkássága s gyakorlati cselek-
vései mind nagy elvi meggyőződésének s ebből a meggyőződésből folyó 
akaratos erélyének folyományai. Valóban, Matlekovits kora ifjúságától 
fogva tiszta hittel látta, mit kiván tőle hazája és az emberiség érdeke 
s élete tudatos valóra váltás, tudatos küzdelem tisztán meglátott célokért, 
Boissier mondja valahol Ciceróról írott müvében: „Hogy valaki helye«? 
tudatával birjon annak, amit akar: nem közönséges tulajdonság." Állhatatlan 
tömeghangulatok között hánykódó napjainkban nagy tanulság végigolvas-
nunk ezt az életrajzot, egy nagy, egységes meggyőződés, a szabadság ös 
a szabad ember nagy hitével a magyarság jövőjét munkáló férfi példáját. 
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Naményi könyve mindenekelőtt a XIX. század elején meginduít 
gazdasági fellendülés politikai irányelveibe vezet be s e keretbe állítja be 
a liberalizmus gazdaság-politikájának egyik legtöbbet alkotó munkását: 
Matlekovitsot. A II. fejezet vámpolitikai működését elemzi, elvi álláspontját, 
melynek tudományos megalapozása szellemének tán legértékesebb irodalmi 
terméke, a védővámos irányzattal a szabadkereskedelem s a vámszerződéses 
politika érdekében folytatott harcait, a közös vámterület s a német-osztrák -
magyar vámunió kérdésében vallott nézeteit, végül a vámpolitikai tárgy-
körből vett tudományos és birálatos müveit. A III. fejezet az iparpolitikust 
tárgyalja s természetszerűleg legbővebben az 1884-es ipartörvényt, melynek 
hatása alatt iparunk oly szép fejlődésnek indult. Matlekovits — Oobden-
hez hasonlóan — tisztában volt azzal, hogy a szabadság csak megfelelő 
iskoláztatással párosulva lehet gyümölcsöző. Ezért fejt ki oly nagy tevé-
kenységet az iparoktatás terén s annak irányitójaként állt az Iparoktatási 
Tanács élén 1922-ig, amikor az uj ipartörvény ellentétbe került Matlekovits 
szellemével. Naményi könyve bőven ismerteti még az iparfejlesztés érdeké-
ben, valamint az Országos Iparegyesület elnöki székében kifejtett tevé-
kenységét. A IV. fejezet közpályáját és tudományos alkotásait elemzi, 
megismertet államtitkárságával, az 1885-ös kiállítás megrendezésévej, 
azután a_közgazdaságtan és pénzügytan terén irott nagyszámú munkájával, 
melyek gyakorlati tevékenységet nem véve, maguk is elég eredményei 
volnának nyolcvanesztendős életének. Naményi könyvével, általán szólva, 
dicséretes munkát végzett; kissé tán tultengenek benne a Matlekovits mü-
veiből vett idézetek, de másrészt épen ezek révén jutunk legközelebb 
Matlekovits szellemének megértéséhez. A könyvhöz Fischer Ödön, a Cofoden-
Szövetség elnöke irt szép előszót. N. D. 

Magyar Közgazdasági Társaság 
Díszközgyűlés. 

Október 12-én elnökünk, Matlekovits Sándor születése nyolcvanadik 
évfordulójának megünneplésére a Magyar Tudományos Akadémia felolvasó-
termében Éber Antal elnöklete alatt díszközgyűlést tartottunk, melyen tag-
jaink, valamint a tudományos és gazdasági élet képviselői rendkívül nagy 
számban jelentek meg, A következők neveit sikerült feljegyeznünk: Berzc-
viczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Teleki Pál gróf, 
Lukács György, Heinrich Ferenc, Szterényi József báró, Sziiry János, Ereky 
Károly. Tolnay Kornél, Nagy Ferenc, Bud János, Winunersperg Frigyes báró, 
Szomjas Lajos, Tóth Lajos, Pap Dezső, Exner Kornél, Hantos Elemér, 
Lukacsich György báró, Concha Győző, Bernáth István, Fellner Frigyes, 
Heller Farkas, Buday László, Ullmann Adolf báró, Walder Gyula, Weis? 
Fülöp, Madarassv-Beck Gyula, Paupera Ferenc, Bessenyei Ferenc, Mattya-
sovszky Miklós/Domony Mór, Neumann Károly, Végh Károly, Paikert 
Via j os,' Gonda Béla, Vas Ferenc, Egri Aurél, Székács Antal, Kaszab Aladár. 
Beimel Sándor, Thirring Gusztáv, Mándy Lajos, Ribáry Móric, Klein Gyula, 
(itt János, Jelűnek Lajos, Gorove László, Belatiny Arthur, Szilassy Zoltán, 
Frey Kálmán, Strasser Imre, Bacher Emil, Balkányi Kálmán, Soltész Adolf, 
Gíindisch Guidó, Keleti Kornél, Fischer Ödön, Trautmann Henrik, Kreutzer 
Lipót. Jókay-Szilágyi Miklós, Somogyi Manó, Vágó József, Kovács. Rezső 
stb. stb. 

A díszközgyűlés lefolyását jelen számunk egész terjedelmében közli, 
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A Foncière Általános Biztosító Intézet alaptőkéjét 6 millióról 8 millió koro 
nára emeli fel és a részvényeseknek három régi részvény után egy ujat 
a jánl M 2500 K és 50 K költségmegtérités ellenében. Az átvételi jog folyó 
hó 14—22-ig gyakorolható. 

A Zenlai és Roskányi Egyesült iparvállalatok rt. az a laptökének 12 m ill ki 
K-ra való emelését határozta el. A részvényesek 5:4 arányban 400 K-ért a 
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbanknál december hó 14-től 27-ig gyako-
rolhatják az elővételi jogot. 

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár december 13-án tar tot t 
retidikivüM közgyűlés az alaptőkének 54 millió koronára való felemelését 
határozta el. 

Az „Atlantica Trust" rt, tőkeemelése utolsó részletének befizetese deeembe: 
8-tól 15-ig történt. Mindem 25 régi részvényre 7, az 1923. évre osztalék jogo-
sult uj részvény vehető át darabonként 1500 K ellenében. Az „Atlantica" 
tengerhajózási rt. részvényei „Atlantica Trust" részvényeikre cseréltetnek. 

A Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság december 13-iki 
közgyűlése felemelte az alaptőkét 100 millióról 200 millió koronára. A rész-
vényeseik két régire egy uj részvényt vehetneík át december 14-től 20-ig 
bezárólag 1500 K árfolyamon, bélyeg, valamint költség fejében 100 K 
fizetendő. A többi részvény elhelyezésének feltételeit és időpontját a köz-
gyűlés az igazgatóságra bízta. 

A ,,Hungária" műtrágya, kénsav és vegyi-ipar rt. mostani tőkeemelése 
alkalmával minden öt részvényre egy uj részvényt ajánl fel 800 koro-
nás árfolyamon a részvényeseknek megvételre. Ezenfelül a részvények név-
értéke a tartalékokból 200 koronáról 400 koromára emeltetett fel. 

A Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet Részvénytársaság 22.") millió alaptőké 
vei (50.000 drb. részvény á 4500 K n. é.) f. hó 7-én tartott közgyűlésen 
megalakult. Az alapítók kijelölése alapján az igazgatóság tagjai lettek: dr. 
Bekény Zoltán, Benedek Zoltán, dr. Déghy Ödön, Elser János, dr. Farkas 
Elemér, Góth Jenő, Háry Ágost, Libits Adolf, Montag Ákos, Montag Lipót. 
Nagyi Bélai i(vezérigazgató), gróf Pejacsevich Albert, báró Pap GézJa, dr. 
Szende Dezső és Yisnya Ernő. Az intézet Nádor-utca 5. -sz. alatti ideiglenes 
helyiségében működését már megkezdette. 

A Magyar Általános Hitelbank rendkívüli közgyűlése elhatározta az intézet 
alaptőkéjének 350.000 darab 400 K n. é., 1923. január 1-től oszalékjogosult 
uj részvény kibocsátásai által 280 millió koronáról 420 millió koronára való 
felemelését olyképpen, hogy az eddigi részvényeseknek az összes uj rész-
vényekre 2:1 arányban egyenként 5000 korona áron elővételi joguk van. 
A müvelet lebonyolítása után a bank saját tökéje (alaptőke és kimutatott 
tartalékok) mintegy 2 és háromnegyed milliárd koronára fog' emelkedni. 

A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank elhatározta az intézet alaptőké-
jének 200 millió koronáról 350 millió koronára való fölemelését. A részvé-
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nyékből 250.000 darab a régi részvényeseké, mig 125.000 darab elhelyezé-
séről több évi zárolás mellett gondoskodás történt. 

A Belvárosi Takarékpénztár Rt. december 5-ére összehívott rendkívüli köz-
gyűlése az alaptőkének 100 millió koronára való felemelését határozta el. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. rendkívüli közgyűlése elhatározta 
82.000 daxab uj részvény kibocsátását. A részvényesek 2 darab régi rész-
vényre 1 darab 1923. évi szelvénnyel ellátott ujat kapnak 10.000 koronás 
kibocsátási áron. 

A „Mercur" Váltóüzleti Részvénytársaság közgyűlése az alaptőkének 

100 millió koronára való felemelését mondotta ki. 
Az Olajmüvek r.-t. Kohn Adolf és Társa rendes közgyűlése az 1921—22. üz-

letéve részvényenkint 60 korona osztalék kifizetését s az alaptőkének 40 
millióról 60 millióra való felemelését h at r ár ózta el. , 

Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság 
Igazgatóság: BUDAPEST. V., Mária Vaíéria-utca II. szám. 

TELEFON: 1 7 4 - 5 6 SÜRGÖNYCilVl : MEFTER. 

I. Személylwióforgalom : 
A Dunán: 1. Budapest - Pozsony—Wien, 

2. Budapest—Baja—Mohács között hetenként háromszor, 
nagy kényelemmel, hajóftiLkékkel, hálóhelyekkel be-
rendezett, modern, nagy termesgőzösökkel. 

3. Budapest—Visegrád—Dömös—Esztergom között, na-
ponta több járat nagy személyszállító gőzösökkel. 

4. Budapesti helyi járatok Boráros-tér—Szt. Margitsziget-
Óbuda—Újpest között. 

5. Átkelési, járatok: 
a) Budapesten, 
b) Visegrád—Nagymaros között. 

6. Vidin és Rustsuk között. 
A Tiszán: Szolnok—Csongrád és 

Csongrád—Szeged között. 
Az összes személyszállító hajókon a vendéglői szolgálatot a 

Nemzetközi Hálókocsi-Társaság látja el. 
II. Teherszállitóforgalom: 

Gyorsáruszállitás fenti személyhajó járatokkal. 
DarabáruszálHtás menetrendszerű teher j ára tokkal, ezidőszerini 

Regen shurg és Giurgiu között. 
Teheráru s z á 1 litás uszályrakományakkal a Dunán Regensburg 

ésJ&alae között, valamint ennek hajózható mellékfolyóin. 
A személy- és áruszállításra vonatkozó mindennemű felvilágo-

sítással készséggel szolgál a társaság igazgatósága, továbbá a mün-
cheni, wieni, belgrádi, bukaresti és szótiai képviselet. 
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A MAGYAR LAP-
ÉS KÖNYVKIADÓ 

R T . 
f o l y ó i r a t 
k i a d v á n y a i : 

Szerkeszti: 
J ó k a y - Sz i lágy i M i k l ó s 

Közgazdaság i , é s tőzsdei het i lap (kilencedik évfolyam). A köz-
gazdasági ujságirás legkomolyabb orgánuma. Kérjen mutat-
ványszámot. Előfizetési ára, a „Magyar Vállalkozás" melléklettel : 
egész évre 2000 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
B U D A P E S T , U.. Ferenciek-tere 3, II. em. TELEFON: 1 8 5 - 5 8 . 

K Ö Z G A Z D A S Á G I S Z E M L E 
Szerkeszti : B u d a y L á s z l ó , h. államtitkár. 

Kiadja: a Magyar Tudományos Akadémia nemzeígazdasági 
bizottsága hozzájárulásával a Magyar Közgazdasági Társaság 
(negyvenötödik évfolyam ) Megjelenik havonta egyszer. Előfizetési 
ára egész évre 1000 korona. Kiadóhivatal : B U D A P E S T , IV., 
Ferenciek-tere 3. szám, II. emelet. — Telefonszám: 185—58. 

FODOR O^ZK ÍR-féle 

megyapTőzsde Kompasz 
Tartalmazza az összes tőzsdére vonatkozó tudnivalókat 

1923. évi kiadása megjelenik január elején. 
r Megrendelhető a k i a d ó h i v a t a l b a n : ara 2000 korona. n m U i f f i g M l i 
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Alakult 1864. Alakult 1864. 

B U D A P E S T , 
V. kerülst, Sas-utca 10. szám. 

Intézeti palota: 

VI. ker., Andrássy-uí 2, szám, 
Telefon: 7 2 - 3 2 , 7 2 - 3 3 . Telefon : 72—32, 7 2 - 3 3 . 

Igazgatósúg: gróf Széchenyi Bertalan (elnök), dr. Éber Antal 
(alélnak), Engel Miksa, Enyedy Béni, dr. Frigyes&y Arnold, Kilényi 
Hugó. dr. Mendl Artúr (igazgató), Reiner Mihály. Ribáry Mór vezér-
igazgató), Szüry János. 

Választmány: gróf Bethlen István (elnök), dr. Grecsák Károly 
(alelnök), báró dr. Kohner Adolf (alelnök), gróf Almásy Imre, gróf 
Csáky Imre, gróf Cziráky György, báró Gaudernak József, herceg 
Hohenlohe Károly Egon, báró Inkey József, Drasche-Lázár Alfréd, 
Lederer Károly, báró Madarassy-Beck Gyula, Sziillő Géza, Tolnay 
Arnold. 

Felügyelőbizottság: Ribáry Lajos (elnök), dr. Feleky Béla, 
Freund Pál, dr. Miklós Elemér, Sozánszikv Mihály, Wolfinger Lajos. 

Ügy vezetőség: Vezérigazgató: Ribáry Mór. Igazgatók: Feld-
rnann Lajos, Horovitz Gyula, Jacobi Fülöp, Janovitz József, dr. Mendl 
Artúr, Reinitz Ernö. Aligazgatók: Bokor Emil, Fejérváry Ervin. 

Az intézet jelenlegi alaptőkéje 8 millió, az összes biztosítéki 
alapok értéke 300 millió korona. 

Alapításai: Continentale Biztosító Rt. Prága, Rossija-Fonciére 
Biztordtó és Viszontbiztosító Rt. Belgrád, Foncière Általános Bizto-
sitó Rt, Kolozsvár. 

Az utolsó évtizedben tapasztalt hatalmas fellendülést, nem-
különben a külföldi társaságok részéről élvezett bizalmat az intézet 
alsólóci Ribáry Mór kormányfőtanácsos, vezérigazgató nagyszabású, 
céltudatos és körültekintő vezetésének köszönheti. 

\ 
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BACK BERNAT 
Ts a g y m a i m á b a n 
( A l s ó T i s z a p a r t 3 ) , 
e l s ő r e n d ű l i s z t e k e t , 
k o r p á t é s t a k a r -
m á n y l i s z t e t g y á r t 

T i s z a - m a l m á b a n 
( V á m - t é r 6 . s z á m ) 
e l f o g a d ő r l é s r e , 
d a r á l á s r a m i n d e n -
n e m ű g a b o n á t 

FIAI 
szegedi gőzmalma 
es vízvezetéke r.-t. 

SZEGED 

E z a m a l o m p a p r i k á t i s e l f o g a d ő r l é s r e 

EGYESÜLT BUDAPESTI 
FŐVÁR OSI TAKARÉKPÉNZTÁR 

BUDAPESTEN, V., DOROTTYA-UTCA 4. 
A L A P Í T T A T O T T 1 8 4 6 ( S a j á t épületében) A L A P Í T T A T O T T 1 8 4 6 

F I Ó K - O S Z T Á L Y O K : 

I., F e h é r v á r i - u t 1., I., K r i s z t i n a - k ö r u t 1 3 3 . , II., Fő -u tca 2 . , 
III., Fő - té r 2 . , V., N á d o r - u t c a 2 3 . , VI . , A n d r á s s y - u t 2. , 

VII., E r z s é b e t - k ö r u t 5 8 „ VIII . , R á k ó c z i - u t 11 

Befizetett alaptőke 27,000.000 korona 
n é v r e szó ló 2 5 . 0 0 0 d a r a b részvény , 6 0 0 k o r o n a b e f i z e t é s s e l 

T a r t a l é k a l a p o k 44,000-000 korona 
Elfogad b e t é t e k e t : 

rakerékpénztá' i könyvecskékre , pénz-
tatjegyekre valamint c heque- é s io yó-
s z é m l á ' a . Leszámítol váltókat, Előleget 
ad é i tékpapirokia , egyúttal értékpapírok 
vételét é s e ladását l ege lőnyösebben 
teljesíti. Je lzá loeköb sönöket ad kész-

pénzben é s 4 % - o s zá log leve lekben 

Az intézet záloglevelei adómentesek, 
a közszolgálat m'nc'en á g a z a t á b n n 
bánatpénzül é s biztosítékul úgyszintén 
katonai l ázasság i biztosítékul e l fogad-
tatnak é s árvavagyon e l h e l y e z e t t e 
a lkalmasak. A zálog'evelek a takarék-
pénztár minden osztá iyanak pénztárá-

nál a napi á i f o l y a m o n kaphatók. 

Vesz- , elad külföldi pénzeket , külföldi á tu ta lásoka t j u t á n y o s á n t e l j e s í t 
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O R S Z Á G O S 

FATERMELÖ 
BUDAPEST, R . - T . 
Központi iroda : 

\.9 Sas-utca 1 

Gőzfürészek : V á r n a ( T r e n c s é n v m . ) , 
i P o d b i e l ( Á r v a v m . ) , C s i k s z e n t s i m o n , 
C s i k s z e n t d o m o k o s , [ N a g y s z e b e n , 
M a r o s h é v i z , S z é k p a t a k , V á r h e g y 

Alaptőke : 100,000.000 kor. 

HAZA! 
FATERMELÖ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST, 
V., Hold-utca 21 

KOZPONT 

G Ő Z F Ü R É S Z E K : 
A r a d , G y e r g y ó a l m á s , C s á k t o r n y a 

E R D Ő K E Z E L Ő S É G E K : 
, r „ T a l p a s , B o r o s j e n ő , K á p o l n á s , 

Puha- es k e m e n y f a t e r m e l e s K e s z e n d , A r a n y á g , K o n o p , L e n t i , 
F a e X D O r t K r i z e v a c , L a s k a f a l u , B e r e m e n d , 
• • « I , . . . S z a p l o n c a . 
M o d e r n b e r e n d e z e s u M E Z Ő G A Z D A S Á G I Ü Z E M E K : 
b ú t o r g y á r L a s k a f a l u , R á d f a . 
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SCHUCK-NICHOLSON 
GÉP-, WAGGON ÉS HAJÓGYÁR R.-T. 

TÖRZSGYÁR: BUDAPEST, 
VI., VÁCI-UT 45—47. 

I A l a p í t á s i év 1869 | HAJÓGYÁR: Ú J P E S T . 

F Ó B B GYÁRTMÁNYOK: 

gőzgépek, mezőgazdasági gépek, nyerso la j - és sz ivógázmotorok, 
gőzkazánok, szivattyúk, h id- és vasszerkezetek, daruk, szál l í tó-
berendezések, személy- és teherszál l í tó waggonok, jéggyár i - , 

hűtőházi és vágóhídi berendezések, ha jók stb. 

i i l IAI 'SZ-
l O S K O V I T S 

E g y e s ü l t I p a r t e l e p e k K - . T . 

S z e s z - é s é l e s z t o g y á r 

BUBAPEST, 
V I I I . k e r ü l e t , Ö r ö m v ö l g y - u t c a 8 . s z á m 

Telefonszám : József 50^IT, 50—18. 
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f l a ^ y a r 

R u g g ' y a i i t a á i i i g i á r 

R é s z v é n i t á r § a n á g ; 

Biulapeit, X., 
Kerepesi-ut 

Í7 

Alaptőke GO millió I i 

Igazgatóság : 
91arcn§ H u g ó elnök, 
I t e e l l t n i í z I R é l a kormányfötanácsos 
alelnök-v-.igrazgató F l e i s C l l l S á n d o r 
Herbst Edgár, Maiul! Arnold, Pikier 
Károly, Scluvarcz Félix. 
Helyettes vezérigazgató : Sándor Kálmán 

A. vállalat budapesti gyártelepe több mint tizezer négy-
zetméter területet foglal el és ezernél több szakmunkást 
foglalkoztat. Gyártási ágak: műszaki gummiáruk „Tau-
ril" pneumatik- és tömörabroncs kocsiabroncsok, játék-
áruk, labdák, „Tauril" tömitőlemez, koménygummiáruk 

•O* 
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Nemzetközi Kiviteli és Behozatali R.-T. 
VI., Vilmos császár-ut 7 

Sürgönyeim: 1NTEREXIM Alaptöke: K 40,000.000 

Látványosság a Köztisztviselők 
SZÖVETKEZETÉNEK RUHÁZATI ÁRUHÁZA 
a Deák Ferenc-wtea és Vlialyánk-utca sarkán 

Mindenk i r e s t é r e a l ege lőnyösebb kiszolgálás . Valuta i ngadozás tó l függet len 
fe l tűnő olcsó áraK. — Békebel i m n ő s é ^ ű férb- é s m h a s z ö v e i e k , c r e p e d e 
ch ine-ok se lye nszöve ' ek . de l a ine -ok , g renad ine -ok . bat is le ok. cre tonok. chi lfo-
nok v á s z n a k stb. t z e n k i v ü l 1eríikalaDok. e rnyők legulolso div/atu női gal lérok 
ra^ laneok , kötött= e s s^övö t ta iu ku lön legessegek é s e s z a k m a h u z ta r tozó á r u k 

n a g y v á l a s z t é k b a n 
Cé ünk n e m azonos a Tisztviselők é s Ka tona t i sz t ek B e v á s á r l á s i K ö z p o n t j a 

R.-T céggel . 

Eisa Uunagozhajozáss Eánsaság 
Alapíttatott 1829-ben. Részvénytöke: 229,162 500 

Szem èlyszállító forgalom. Menetrendszerű, naponkénti gyorshajó forga lom 
Linz és Wien, expres^.jár.itok Wien-Belgrad között postahajójáratok Passau Linz és Wien-
Budapest között fényűzéssel berendezett gőzl ia lókon, rendszeres szemelyszál l i tójáratok ter-
mes gőzösök k 1 Budapest-Mohács között . — Az összes hajókon külön fülkék, k i tűnő ven-
déglők* — Csatlakozás az S H S. sz indikátus szemelyhajójárataival . — Menetjegyek a 
menetjegykiadás he lyeken kaphatók. — 

Teheráru forgalomra : a Dunán Regensburg-Sul ina között , a Tiszán, Béga 
csatornában. — Raktárházak Regensburgban. Linzben, W i e n b e n . Felvilágosítással szolgál 
az igazgatóság Wienben, (III., Hintere Zollamstrasse í .) es a torgalmi igazgatóság (Rudolf-
rakpart 3.) 

Magyar Lap- és könyvkiadó r.-t., Budapest. Felelős igazgató Kózol Antal. 



Az olvasóhoz. 
Bud János ur, aki évek során át nagy gonddal és odaadással 

szerkesztette a Közgazdasági Szemlét, az ország érdekében oly feladatra 
vállalkozott, — a közélelmezési tanács és minisztérium vezetésére — 
amely lehetetlenné teszi neki. hogy e folyóirat gondjaival is tovább fog-
lalkozzék. 

A Magyar Közgazdasági Társaság igazgató-választmányának 
megtisztelő bizalma e sorok iróját jelölte ki a Közgazdasági Szemle szer-
kesztőjéül. 

Mikor ezt az olvasónak bejelentem, nem búcsúztatom Bud János 
miniszter urat a közgazdasági irodalomtól, amely tőle annyi értékes 
tanulmányt s a gyakorlat i kérdéseket az elmélet világosságával oly 
kiválóan analizáló munkáka t kapot t és vár még ezentúl is; csupán a 
Közgazdasági Szemle érdekében eddig kifejtett tevékenységét kell meg-
köszönnöm a nyilvánosság előtt is. 

A magam részéről bemutatkozóul azt emiithetem meg, hogy az 
állandó munkatársnak több, mint negyedszázados benső összeköttetésé-
ben voltam eddig is a Közgazdasági Szemlé-ve 1, sőt pályám (kezdetén 
évekig, mint a szerkesztőség belső tagja vettem részt a folyóirat közre-
bocsátásában. 

Annál a belső kapcsolatnál fogva, amely a Közgazdasági Szemlét 
a Közgazdasági Társaságon kiviil a Tudományos Akadémiához s annak 
Nemzetgazdasági Bizottságához fiizi, e folyóiratnak hosszabb ideig az 
Akadémia Nemzetgazdasági Bizottságának előadója volt a szerkesztője. 
E kapcsolat a két tisztség /közt személyemben most ú j ra fölelevenül. 

Szerkesztői programmot adni a mai gazdaságilag nehéz, a köny-
vek és folyóiratok kiadása tekintetében pedig válságos idők közt szinte 
fellengés volna. De visszaemlékezem Keleti Károlynak „Gazdasági 

i 
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programn&vázlatok" cimii tanulmányára , amellyel az Akadémia védő-
szárnya alá került Közgazdasági Szemle első számát ú tnak indította. 
Milyen gazdagsága a terveknek és mennyi hátraléka a sürgős teen-
dőknek! 

Ma sokkal kedvezőtlenebb időkben ismét ott t a r tunk a tervek 
bőséges változékánál s a hátralékok kimeríthetetlen sorozatánál. 

A Közgazdasági Szemle, mint eddig, ugy ezentúl is igyekezni fog. 
hogy a tudományosság színvonalán, de a gazdasági élet napi kérdései 
iránt való eleven érzékkel mozdítsa elő az eszmék tisztázását Magyar-
ország közgazdaságának mind erősebbre épitése körül. 

Buday László. 



Az uj autonom vámtarifa. 
A Magyar Közgazdasági Társaság tanácskozmánya. 

— Első nap: 1922 november 15. — 
• 

Matlekovits Sándor elnök: A Közgazdasági Társaság mai ülésén 
abban a kellemes helyzetben van. hogy tagtársunk dr. Ferenczi Izsó 
a készülőfélben levő magyar autonóm vámtarifát ismerteti. 

Szükségtelen ebben a körben a vámtarifa jelentősegéről szólni. 
A vámtarifa tulajdonképp az ország követendő közgazdasági politiká-
jának programmja. mert a vámtarifában az ország pénzügyi, mező-
gazdasági, ipari és kereskedelmi törekvéseinek a külfölddel szemben 
való érvényesítése nyer kifejezést. 

Egy vámtarifának megállapítása épp ez okból rendkívül nehéz 
feladat. De nehéz kivált megcsonkított országinkban és abban a keres-
kedelempolitikai zűrzavarban, mely a párisi békeparancs óta Európa 
országait ellepi. 

Politikát és igy város- és kereskedelmi politikát a velünk 
érintkező országok magatartása szerint kell irányítani és az ö érde-
keiket a mieinkkel kell összhangba hozni. Ez az összhang magában 
foglalja azt a kívánságot, hogy a ma- uralkodó lappangó kereskedelmi 
bábom békés viszonyoknak adjon helyt, A mai miveltség állapota 
megköveteli azt, hogy az országok nemzetközi kapcsolatba jussanak 
egymással és a nemzetközi kereskedés képezze azt az összekötő kap-
csot, mely a népeket jó barátokká alakítja. 

Amidőn igy a vámtarifának nagy jelentőségét néhány vonással 
jellemeztem, kitűnik annak fontossága és az. hogy a vámtarifa készítése 
a közvéleményre nézve nem lehet közönyös. A közvélemény figyelmét 
felkeltendő, ta r t juk szükségesnek, hogy társaságunkban az uj vám-
tarifával foglalkozzunk, melynek tervezete elkészült ugyan, de mellyel 
szemben a kormány még állást nem foglalt és i gy a közvélemény meg-
nyilatkozása nagyon is kívánatos. Felkérem Ferenczi Izsót, ki az auto-
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nóm vámtarifa tervezetét elkészítette, szíveskedjék előadását meg-
kezdeni. 

Ferenczi Izsó*): A monarchia összeomlásából visszanyert gazda-
sági önállóságunk nemcsak jog, hanem kötelességek forrása is; azzal 
felelősségteljesen élnünk is kell. Ennek felismerése vezette az 1921. év 
elején az akkori kormányt arra az elhatározásra, hogy az u j autonóm 
vámtarifa szerkesztését megindítsa. Sokan helytelenítve bírálják az 
ezen az alapon megindult munkát , mert szerintük a mai nagy bizony-

ta lanság , a napról-napra változó valutáris viszonyok közepette olyan 
komoly feladatot, mint amilyen egy u j vámtarifa szerkesztése, nem lehet 
jól elvégezni. Ennek azonban az előadó szembehelyezi azt az érvet, hogy 
egy husz esztendővel ezelőtt egészen más gazdasági terület számára 
készült vámtarifa — s ilyen a ma nálunk érvényben levő — bizonyára 
még kevésbbé tud számolni azokkal a tényezőkkel, melyekre egy most 
— lelkiismeretesen és komoly megfontolással — készülő munka minden 
bizonnyal tekintettel van. De uj vámtarifára nemosaJk'a területi és gaz-
dasági előfeltételek teljes megváltozása miatt, hanem azért is van szük-
ség, mert a mostani nemcsak hogy nem útmutatója a gyakorlati gazda-
sági életnek, hanem valósággal útvesztő, melyben csak igen kevés be-
avatott járatos; de az államnak is. mely minduntalan belenyúl a gazda-
sági életbe, szüksége van egy világosan tagolt klaviatúrára, melynél 
mindig tisztában van azzal, hogy az egy-egy tárgyra célzó intézkedés 
hová talál. 

Az eldöntendő alapkérdés az volt: milyen irányt kövessen az u j 
vámtarifa? Valójában ezt a kérdést a világgazdasági helyzetben s benne 
megcsonkított országunk elhelyezkedésében rejlő adottságok el is dön-
tötték. A világháború után kialakult gazdasági folyamatok közepette a 
rossz valutájú és iparilag fejletlen országok azon választás előtt állanak, 
hogy vagy felhasználják a csábítás és ösztönzés minden eszközét arra. 
hogy a foglalkoztatást és rentabilitást kereső idegen tőke segítségével 
kiépítsék, kiegészítsék termelő apparátusukat , ily uton megerősödve 
e gy jobb jövő számára, vagy pedig beérik fizetőképességük mértékéig 
idegen kész áruk behozatalával, míg elszegényedve és belső harcoktól 
kimerülve politikailag is prédájává lesznek egy gyarmatosító szomszéd-
nak. A tőke — ezzel tisztában kell lennünk — a mai időkben a foko-
zódott rizikóval számoló kiadós jövedelmezőségre tart igényt. Minthogy 
pedig a termelő apparátus kiépítésére törekvő ország sok van, a tőke 
pedig a világháború folytán leapadt és lassúbb körforgást végez, a be-

"j Ferenczi min. tanácsos előadását, mely egész terjedelmében könyvalak-
ban megjelent a Géniusz Könyvkiadó Rt. kiadásában, alábbiakban kivonatosan 
közöljük. 
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ruházási tökékért ma valóságos verseny folyik. S ha azt akar juk , hogy 
az elhelyezést kereső tőke ne a román vagy a jugoszláv vagy a lengyel 
gazdasági életet élessze, hanem az annyiszor hangoztatot t magyar több-
termelésnek álljon szolgálatába, akkor — akár rokonszenvezünk a tőké-
Vei és annak képviselőivel akár nem — vállalnunk kell azt is, hogy 
némi áldozatok árán is jövedelmezőségi prémiummal megnyerjük a 
magunk céljaira, mert különben még erősebb eszközökkel elhódítja elő-
lünk más ország. 

Az előadó felteszi már most a kérdést: milyen irányban szolgál-
hat ja az állam a vámtarifában rendelkezésére álló eszközzel a magyar 
termelésfejlesztés és termelésvédelem ügyét? Nem lehet kétség, hogy a 
magyar mezőgazdaságot ma termékeinek vámvédelme nem viszi előbbre, 
mert célkitűzése nem lehet más, mint a minél erőteljesebb kiviteli tevé-
kenység; belső piacunkon árrontó versenytől nincs oka félnie, annál 
kevésbbé, mert hiszen a kiviteli t i lalmak és illetékek révén most — és 
nyilván még igen jó ideig — még a vám nélküli teljes világpiaci árat 
sem éri el sem a belföldön, sem a külföldön. Épp oly kevéssé lehet 
azonban kétséges, hogy ha egyáltalában csinálunk kereskedelempolitikai 
célokra használható vámtar i fá t , annak iparvédelmi jellegűnek kell 
lenni: a külkereskedelmi statisztika döntő tanúsága szerint s egész 
gazdasági szerkezete alapján Csonka-Magyarországnak kereskedelem-
politikai defenziv f ront ja csakis a nyugat ta l fordulhat szembe. Az elő-
adó tömören összefoglalva azokat az okokat, melyek kényszeritő erő-
vel terelik országunkat, annak törvényhozását és kormányzatát meg-
levő iparunk védelmének s ipari szervezetünk kiépítésének útjaira, ki-
fejti, hog}'- a mai Magyarországnak ennek a szükségszerű programmnak 
keresztülvitelére nincs más és nincs hatályosabb eszköze, mint a vám-
védelem. De ebben az iparon és vele a magyar közgazdaság egyetemén 
kívül speciális érdektárs egyrészről az államkincstár, melynek bő és 
amellett az ország gazdasági életét termékenyítő bevételi forrás kínál-
kozik. másrészről a mezőgazdaság, melynek nem egy fontos terméke 
számára csak az iparvédelmi vámok fegyverével törhetünk majd utat 
elhelyezési piacok felé. 

Az uj vámtarifa iránya nem lehet vitás, de szinte közhelyszerűen 
hozzá szokták tenni: a védelemnek nem szabad a szükséges mértéken 
tulmennie. Az előadó szerint a kérdés helyesebb formulázása ez: ha 
egyszer szükségesnek ismertük fel az iparvédelmi vámtarifát , akkor 
annak valóban kell is a meglevő ipart oltalmazni és a hiányzó iparágak 
keletkezésére hatályosan ösztönözni; enélkül célját tévesztett, elhibá-
zott rendszabály. Hogy ezt elérjük, egyrészről ugy kell az u j vámtar i fá t 
elkészíteni, hogy az a jövő bizonytalanságát tekintve a lehető legkeve-
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sebb veszedelmekkel jár jon együtt, másrészről olyan törvényhozói 
kautálékkal szabad csak út jára bocsátani, hogy elegendő alkalmazkodó 
képességgel birjon. Nem kétséges, hogy önmagában is kisebb baj — 
mert jóval könnyebb segíteni raj ta , — ha egy most helyesnek látszó 
vámtétel idők multán tulmagasnak mutatkozik. De hogy tulalacsony-
naik ne bizonyuljon a vám, amin, lia egyszer nemzetközi tárgyalásoknál 
tartunk, igen sokszor nem lehet már segíteni, ha csak nem kockáztat-
juk a szerződések létrejöttét, a mai időkben biztonsági koefficiensekkel 
kell kalkulálnunk. Ezt teszik kötelességünkké mindenekelőtt a valuta 
ingadozások esélyei. Nem csak a mi pénzünk értékelésének emelkedése 
jöhet itt szóba, amely esetben csak az aranyban kifejezett vámok sulya 
csokikén, míg a termelési költségek bajosan szoríthatók le, hanem akár 
a versenyző országok pénzromlása — mint most a márka zuhanása — 
akár a nyersanyagokat szolgáltató országok pénzének javulása, akár 
a javuló pénzű országban beálló árieszorítás — mint most a cseh példa 
mutat ja — s könnyen megeshetik, hogy két vagy több ily tényező egy-
szerre hat közre, kisebb vagy nagyobb részében hatálytalaní that ják a 
hazai termelésnek szánt vámvédelmet. Ezért a vámvédelem meg-
szabásában ma nem szabad sem kicsinyesnek, sem szűkkeblűnek lenni 
s hiba lenne — mint ahogy azt számos érdekeltség a munkálatok során 
tette —- a mostani vámtarifa tételeit olyanoknak feltüntetni, amelyeken 
tulmenni nem szabad. A nemzetközi árstatisztika adatai szerint az 
aranyvalutáju országok nagybani árainak átlagos színvonala — külö-
nösen a kész iparcikkeké — legalább is kétszerese a békebelinek; ha 
tehát, ha technikai okokból lehetséges lenne is, a régi tarifa tételeit 
vennők át, valójában saját gyengébb iparunkat legfeljebb félakkora 
védelemben részesitenők, mint amilyent az erős cseh és osztrák iparnak 
a múltban koncedáltunk. Amellett kereskedelempolitikai frontunk sok-
kal jobban van veszélyeztetve, mint annak idején a monarchiáé, ugy 
hogy éppen szerződőképességünk érdekében kell erősebb fegyverzetről 
gondoskodnunk. 

Előadó azután boncolja azokat az érveléseket, melyekkel az ipar-
védelmi vámtarifát támadni szokták. A fogyasztók millióira szokás 
hivatkozni. Már pedig helytelen fogyasztókként harcba vinni azokat, 
kik csupán a termelés más ágaiban vannak érdekelve. A mezőgazdasági 
termelő kell hogy vállalja azt a terhet, mely'közszempontból ipari ter 
melésünk fejlesztése s ezzel nemzeti létünk pallérozódása érdekében el-
kerülhetetlen; ez a magasabb érdekből való teherelosztás egy kérdése, 
csak ugy. mint az adóterhek elosztása a mezőgazdasági és ipari termelő 
osztályok között. A vámvédelem létkérdése az iparnak: ezért ebben az 
ipar érdekei kell hogy döntőek legyenek, viszont más kérdésben, mely 
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ily mértékben vitális a mezőgazdaságunk számára, az iparnak esetleges 
szembenálló érdekei kell hogy deferáljanak. Hasonlóan a társadalmi 
termelésben résztvevő minden osztályinak és foglalkozásnak nagyobb 
érdeke a munkaalkalom és a jövedelmezőségnek az a biztosítottsága és 
fokozódása, mellyel kielégítően védett ipari termelés biztat, mint annak 
a többletnek megtakarítása, melyet vámmal védett szükségleti cikkei-
nek árában fizetni kénytelen. De különben is tar thatat lan az a beállítás, 
hogy a vámok a mai körülmények között elhatározó befolyással lenné-
nek az árakra s az egyes társadalmi rétegek életstandardjára. Az ár-
alakulás döntő tényezője pénzünk külföldi értékelése s még inkább 
azok a spekulativ és pánikszerű hatások, melyeket a pénz külföldi jegy-
zésének kilengései kiváltanak; a széles tömegek és a középosztály élet-
színvonalára nézve pedig döntők azok a szükségletek, melyek fedezése 
ma vámteherrel nem jár. Hiába áldoznék ezért fel azokat az érdekeket, 
melyek a védővámpolitikához fűződnek, a magyar fogyasztásnak ebből 
érezhető haszna nem lenne biztosítva, annál kevésbbé, mert egy pangó 
termelést végző gazdasági szervezetben a pénzértéknek elkerülhetetlen 
romlása miatt — tartósan nem lehetnek alacsony árak. Heves ellenzője 
az ipari vámvédelemnek a magyar nagykereskedelem is, mely nehezen 
kapcsolódik ki régi szerepéből: a cseh és osztrák ipari termelés szét-
osztó szervének szerepéből. A kereskedők kifogásolják a magyar terme-
lésnek mennyiségileg és minőségileg még elételen színvonalát, a vámok 
okozta drágulástól féltik üzleti forgalmukat hivatkoznak a tranzit-
kereskedelem érdekeire. Azonban vállalnunk kell, hogy az átmenet 
éveiben a fogjrasztóközönség kényesebb igényei nem elégíthetők ki tel-
jesen; az üzleti forgalmat csak a rosszul kereső társadalom pénztelen-
sége apasztja, az igazi tranzitkereskedelmet pedig a vám nem érinti. 
Nagykerekedelmünk, melynek apparátusa egy nagyobb országra, sőt 
egy egész monarchia területére volt berendezve, fájdalmas áldozatok 
árán is be kell hogy illeszkedjék a fokozott termelés szervezésébe: ők 
hozhatják ide külföldi gyárosaikat s elismert képességeikkel zászlóvivői 
lehetnek a magyar ipari exportnak. 

A lényeges a következő meggondolás: minden erőnkből külkeres-
kedelmi mérlegünk passzivitásán kell segíteni, mert annak deficitjét — 
más eszközök hiányában — csak reáljavak átengedésével vagy idegen 
devizák vásárlásával egyenlíthetjük ki. Az utóbbi a teljes lezüllés, az 
előbbi a gyors eladósodás és igy gazdasági szolgaságba jutás u t ja és 
pedig reáljavak átengedéséről van szó oly külföldi munka termiékeiért, 
mely munkát magunk is elvégezhetjük. A lezülléstől és a szolgaságba-
jutástól megóvni az országot: ez célja az uj vámtarifának. Egymaga az 
uj vámtarifa nem oldja meg persze az ország minden gazdasági pröble-



632 Ferenczl Izsó 

máját , sőt az ipar életéből sem kapcsol ki minden veszélyt s fejlődése 
elől nem h árit el minden akadályt. Államnak, kormányzatnak, törvény-
hozásnak, közgazdasági intézményeknek és társadalomnak még ezen 
tul is együtt kell működnie, hogy az adott lehetőségek valósággá vál-
janak s hogy az országból ne a kétségbeesettek játékterme, hanem a 
bár nehéz, de talán a jövő nemzedéknek már gyümölcsöző munka mű-
helye legyen. 



Második nap: 1922. november 29 

Méhely Kálmán: Védvám, iparfejlesztés és közjólét. 

T a r t a l o m : ..A vámtari fa stabil viszonyokat létesít." — Védvám vagy iparfejlesz-
tés? — A .mesterséges iparfejlesztés mérlege. — Emberi természet és nemzeti 
jelleg. — A termelés elmélete. — Kisüzem, nagyüzem. Technikai tökéletesség 
vagy szociális egészség. Az indusztrializmus válsága. — A pénzkapitalizmus 
és a termelés. — Az Ipari Forradalom. — A rytlhmikus hullámzások vissza-
hatása a termelésre. — Bekapcsolódás vagy izoláció? 

Szükséges és időszerű-e vámtarifába kodifikálni mai gazdaság-
politikai viszonyainkat, megkötésül és korlátozásul a jövő ismeretlen 
lehetőségei számára? Ilv forrongó átalakuló időkben ajánlatos-e hosz-
szabb lejáratú stratégiával dolgozni, ami megakadályoz a hirtelen vál-
tozásokhoz való gyors alkalmazkodásban és a pillanatnyilag kínálkozó 
kedvező helyzetek kihasználásában? Nem könnyelműség, nem túlzott 
önbizalom-e ilyenkor tervrajzot kijelölni akarni a jövő fejlődés útjai-
ról? Amikor csak szinte máról holnapra élhetünk, nem kell-e a gazda-
ságpolitika irányításában is szárnyaló ambícióinkat- lecsökkenteni 
a taktika eszközeire, nagyszabású programmok, széles gesztusu front-
harc helyett a guerillaharc aprólékos (küzdelmeire? Igaz, hogy ez nél-
külözi az átfontolt stratégia egységességét és tervszerűségét, de viszont 
a legrugalmasabban hozzásimulhat a terep, az idő és a konjunktura 
szeszélyesen változó esélyeihez. 

Ha azonban a minket legközelebbről érdeklő államok már le-
kötötték magukat vámtarifáikhoz, ugy hogy már nincs miben remény-
kednünk. ha már mindenfelől íix tételekkel kell számolnunk, várfalak-
kal. amelyeket ellenünk emeltek, körülzároltak, hogy megfojtsanak, 
vájjon a gazdaságpolitikai fegyvert is letegyük, mintahogy a wilsoni 
pacifista népszövetségi szólamokban hittünk és megjutalmaztattunk:? 
Olyan ez, mint az általános fegyverkezés. A védvámosság és a milita-
rizmus ikertestvérek; a 19. század két átka, járványos betegség, amitől 
egyetlen nemzet sem szabadulhat meg önállóan. többitől függetlenül 
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nem szabadi that ja fel magát , mert nyomban a többiek zsákmányává 
lesz. A közfelfogásnak kell egyetemesen megváltoznia, nem járha tunk 
külön utakon, azt kell tennünk, amit a többiek tesznek, alkalmazkod-
nunk keli a korszellemhez. 

Tegyük fel, hogy bizonyos befejezett helyzetek kényszere foly-
tán a vámtar i fa megalkotását nélkülözhetlennek és sürgősnek tartanóik. 
A kérdés most már az, hogyan legyen megcsinálva? Legyen alacsony, 
mérsékelt vagy prohibitiv jellegű, agrár vagy indusztriális, a nyers-
anyagtermelést tehát a tökét támogassa avagy inkább a minél maga-
sabbértékü kikészitő munkát? Hogyan történt a vámtarifa megtervezé-
sénél az egyetemes nemzeti érdek 'kipuhatolása és megállapítása? Azt 
mondják, hogy a különböző érdekeltségek meghallgatásával. Jó : el-
hihetjük hogy a vasipar, a textil ipar és a különböző nagyipari kartell-
irodák képviselői nagy szaktudással és eréllyel képviselték gazdáik 
érdekeit. Ámde ki képviselte a valódi közérdeket? Gazdátlan árva, 
ismeretlen vendég ez, aki hangtalanul bújik el a magánérdekek viharo« 
érvényesülése elől. De hiába is igyekszünk kipuhatolni a közvéleményt, 
ez va jmi r i tkán fedi a nemzeti közjólét valódi érdekeit. 

Valóban jó. tökéletes, mindenkit kielégitő. tudományos objek-
tivitásu vámtar i fá t nem lehet csinálni. Minden vámtar i fa esak egves 
rétegek számára lehet kedvező, egészben azonban mindig csak rossz 
lehet. Oly súlyos ellentéteket kellene kiegyenlítenie, egyszerre hideget 
és meleget fú jni , amit nem lehet. A feladat megoldhatlan és a meg-
oldás abszurditásán csak ugy lehet envhiteni, lia minél alacsonyabbak 
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a vámtételek, tehát lia minél 'kisebb a sérelem. 
Mindenekelőtt arra kivánok rámutatni , hogy Ferenczi Izsó igen 

tisztelt előadó ur múltkori expozéjának cime nem födte a? előadásának 
valódi tar ta lmát , A cini szerint ..Az uj autonóm vámtarifát" kellett 
volna bemutatnia, megismertetni 'közgazdasági politikánk mai irány-
eszméit és a vámtar i fa célzatait, az eszközöket és módszert, hogy lát-
hassuk, mi, hogyan és mi célból készült a vámtarifa különböző csoport-
jainál. Azt hiszem, az előadás cime a lapján jogosan erről várhat tunk 
tá jékozta tás t^ De egyelőre csak egy igen szépen kidolgozott apológiát 
kap tunk a protekcionizmusról általában és annak hangoztatását , hogy 
nekünk az eddiginél sokkal messzebbmenőleg védvámos vámtarifa 
kell. Ebből tehát meggyőződhetünk arról, hogy az első magyar autonóm 
vámtarifa szakított a zsenge ipar támogatási elvvel és a prohibició 
vizeire evezett. Az előadó ur ezt elég őszintén és nyomatékkal hang-
súlyozta: alacsony védvám nem ér semmit. Ha már védvám, akkor 
legyen kiadós. Oly magasra legyen megállapítva, hogy megszüntesse 
az importot. Minél magasabb a védvám, annál erösebb az iparfejlesztő 
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és 'többtermelésre ösztönző hatása. Mi a mai ál lamfentartás gazdaság 
politikai alapfeltétele? A pozitiv budget, fizetési és kereskedelmi mérleg. 
Minél többet kivinni, minél kevesebbet behozni. Minden áron forszí-
rozni kell a kivitelt, ha lehet iparcikkekben, ha nem lehet ugy nyers-
anyagban. emberben: csak a kereskedelmi mérleg statisztikai szám-
oszlopai ne mutassanak deficitet. A külföldi verseny kizárása és a belső 
fogyasztási területnek a védvámmal fölemelt árak mellett a hazai ter-
melés számára való biztosítása, a magasabb árak és a piac lekötése oiy 
kedvező atmoszférát teremt, amelyikben a termelő munka fölpezsdül. 
Olyan ez mint a tavaszi napfény és a májusi eső hatása a termésre. 

Ezek apodiktiikus megállapítások, amelyek bizonyos óhajtott fel-
tevéseket befejezett tényeknek minősítenek. Milyen nagyszerű lesz, ha 
hatalmas gyár iparunk fog a vámvédelem következtében kinőni! Milyen 
jó dolga lesz az állami pénzügyeknek, a mezőgazdaságnak, a kereske-
delemnek. a fogyasztók millióinak! Idem per idem érvelés. Azt mondja: 
„a vám jó. mert ipart teremt", pedig csak igy helyes: ..a vám jó. feltéve 
hogy ipart teremt." 

Nem elméleti kérdés ez. hanem tisztára politikum. Nem az elmé-
leti igazság a döntő, hanem az időszerűség és -a helyzethez idomított 
legcélszerűbb megoldás. Az életben gyakran megbuknak a legszebb el-
méleti konstrukciók és vígan érvényesülnek az elméleti abszurditások. o 
Az elmélet szinte egyhangúlag elveti a protekcionizmust, a gyakorlat 
viszont majdnem mindenütt védvámos. Ennek az oka egyszerűen az, 
hogy a vámpolitika irányát nem a teória, hanem a gyakorlati anyagi 
érdek állapítja meg, a vámtarifát oly szakértők csinálják, akik egyúttal 
az érdekeltek. A nemzeti elzárkózás szelleme és a nagyipari kartellek 
politikai és gazdasági dominációja döntik el a kérdést, és nem a köz 
jólét mérsékelt és józan kívánalmai és még kevésbé a tudomány elfo-
gulatlan megállapításai. Nem a termelés géniusza, hanem a termelők 
fifikája és erőszakossága dominál. Már pedig a termelők érdeke ellen-
tétben áll a termelés érdekével. Minden létező a későbbjövő verseny-
társnak ellensége, mert ez az ő sa já t életviszonyait megnehezíti. Kétség-
telen tehát, hogy a termelőkre bízni a termelés növelésének közjóléti 
érdekeit annyi, mint kecskére bízni a káposztát. 

Vámtarifa-tervezetünk indokolása és vezető motívumai a hallot-
tak szerint a következők: 

1. A vámtarifa megalkotása haluszthatlanul sürgős, mert meg-
teremti a stabil gazdasági viszonyokat, ami minden nyugodt termelés-
nek előfeltétele. 

2. A védvám ipart, többtermelést teremt, még pedig annál erő-
sebben, minél közelebb áll a prohibicióhoz. 
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3. A gyáripori termelés és az export forszirozása boldogulásunk-
nak egyetlen útja és ennek a véd rám a leghathatósabb biztositéka. 

Vizsgáljuk át e tételek helyességét, nem -x szabadkereskedelmi 
doktrína, hanem az egyetemes nemzeti közjóiét szempontjából. A nem-
zeti közjólét gazdaságpoli t ikája bár elismeri a termelés elsőrangú fon-
tosságát, mégsem ta r t ja helyesnek sem az egyoldalúan termelői, sem ? 
fogyasztói, sem a kereskedői, sem az indusztriális, sem az agrár gazda-
ságpolitikát. Nem egyoldalúan liberális, -sem nem konzervatív, sem nem 
szocialista. Hanem mindháromnak okos és józan keveréke. Mindent 
megóv és alkalmaz, ami abszolút haladást és hasznot jelent, tehát nem 
vet el semmit csak azért, mert régi és nem fogad el semmit csak azért, 
mert uj. A liberalizmus szocializmus nélkül az egyeduralom, a szocia-
lizmus liberalizmus nélkül a tömegzsarnokság. Ne lehessen zsarnokság 
se az egyes, se a tömeg részéről. És senkise kívánjon előnyöket más 
megkárosításával , hanem csupát a saját alkotó tevékenységétől. Nincs 
lényegbeli különbség szabadikereskedelem és védvámosság között, csak 
mennyiségbeli különbség van, épp ugy mintahogy nincs ..hideg", csak 
a meleg több-kevesebb hiánya. A szabadkereskedelem oly védvámosság, 
amelyiknél a vámtételek igen alacsonyak. Épp igy nincs „termelői" és 
nincs „fogyasztói" gazdaságpoli t ika. Mindenki termelő és egyúttal min-
denki fogyasztó. Attól függ, hogy bizonyos időpontban kit mely olda-
láról nézünk. Nincs különbség a különböző foglalkozások tisztessége és 
közhasznossága között. Csak legyen valóban tisztességes és közhasznú. 
Mindent lehet jól vagy rosszul csinálni. Csak jó vagy rossz hatásfok 
van, az egyetemes közjóléti gazdaságpolit ika törekvése tehát az anyagi 
és lelki értékeknek minél tökéletesebb hasznosítása és a veszteségeknek 
minél gondosabb elkerülése. A társadalmi együttműködés gépezetének 
hatásfokát kell tökéletesebbé tenni, ahogy a technikai tudományok 
teszik a természeti erőkkel és anyagokkal . Humanizmus és szelekció. az 
egyéni képességek fölfejlesztése a kooperáció szellemében, az élet-
standard emelése a kulturális színvonal emelésével és a gazdasági esz-
közök megadásával, demokrat ikus jövedelmi és vagyoneloszlás, egyes 
nagyvagyonok helyett a polgári jólét általánossá tétele, semmi pro 
tekció, semmi kiváltság, semmi monopólium: ez a közjóléti gazdaság-
politika credója. 

Ennek szellemében a fenti apodikt ikus megállapításokkal szem-
ben a következő tételekből indulok ki: 

a) a védvám erősiti a belső monopóliumokat, 
b) a monopóliumok elfojtják a termelő erőket. 
c) tehát a védvámosság csökkenti a termelést. 
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A cáfolás és bizonyítás a következő vizsgálatokat igényli: 
ad 1): milyen reláció áll fenn a vámtar i fa és a gazdasági viszo-

nyok stabilitása között? 
ad 2): milyen a védvám és a termelés között? 
ad 3): milyen az indusztrializmus és a nemzeti közjóiét között? 
ad aj: A védvám hatása a kartellképződésre. 
ad b): A kartellek hatása a termelő erőkre. 
ad c): A termelés valódi tényezői. 
Nem a védvám mint olyan, hanem a termelés az, ami érdekel. 

Hogy a védvámosság hatásait egyoldalúság nélkül kinyomozhassuk. 
a termelés elméletéből kell kiindulnunk. Meg kell ál lapitanunk a ter-
melés valódi belső ösztönző tényezőit, az emberi természet és a nem-
zeti jelleg, a korszellem és a közgazdasági rythmikus hullámzások be-
folyását, a nemzeti társadalom egységének és az állam megszilárdulásá-
nak külső és belső érdekeit, amennyiben a vámtarifa által al terál tatnak. 

Természetes, hogy ily szűk keretek között csak gondolatok váz-
latos fölvetésére szoritkozhatom, csak színvázlatra, a markáns vonások 
és vezető színfoltok kidomboritásával. 

„A vámtarifa stabil viszonyokat létesít/' 

Az ipar és vállalkozás előfeltétele a biztonság, a nyugalom, a 
kalkuláció lehetősége. Megteremti-e ezt a nyugalmat és stabilitást a. 
vámtarifa? Békés, konzerválódó időkben igen. De forradalmi és háborús 
időkben a védvámnak ez a csillapító befolyása teljesen hatástalan. Ezt 
a nyugalmat és kibontakozást csak a nemzetközi feszültség lecsitulása 
és u j egyensúlyi helyzetbe való lehiggadása adhat ja meg. Sajnos amit 
a diplomaták és a különböző érdekeltségekhez tartozó uszítók elron-
tottak, ezeket az u j gordiusi csomókat valószínűleg megint csak a kara 
fogja megoldhatni. Európa egyensúlya csak ujabb háborúk és társa-
dalmi forradalmi átalakulások után fog helyreállhatni. Ez a külső és 
belső egyensúly a nagy h á b o r ú után egy status quo jellegű békével, a 
wilsoni elveik szellemében létrejöhetet t volna. A külpolitikai békés ki-
kontakozást azonban meghiúsította a párisi béke, olyan u j térképet 
szabván ki Európának, amellyel u j háborús összeütközések sárkány-
fogait elvetette. A belső társadalmi egyensúly felé haladó u j demokráciát 
pedig győzelmi ú t jában évtizedekre visszavetette az orosz bolsevizmus, 
ami nemcsak az uralkodó osztályokat, hanem még a dolgozó polgár-
ságot, sőt a munkásság széles tömegeit is visszariasztotta az eddigi 
uton való t o v á b b h a l a d á s t ó l és ezzel módot nyúj to t t a reakció megerő-
södésének, miként a jakobinusok túlzásai a Szentszövetség félszázados 
uralmának. A hosszú háború összes áldozatai és vívmányai megsemmi-



638 Méhely Kálmán 

sültek Lenin és Clemenceau müvén. Teljes bizonytalanságban tengődünk, 
csak máról holnapra, a világtörténelem, az emberiség kulturtörténelmé-
nek egy hosszú va júdó korszakában. 

Ezen a vámtar i fa mitsem segíthet. Semmivel sem kalkulálhatunk 
nagyobb biztonsággal, akár van vámtar i fánk akár nincs, mert a nem-
zetközi politikai helyzet előreláthatlan változásai szerint bármikor 
szükségessé válhatnak ettől eltérő ti lalmak vagy engedélyek. Az állam 
másféle érdekei minden gazdaságpolit ikai számítást keresztülhúzhatnak. 
Ilyen bizonytalan időkben kezünket 10 évre megkötni vagy bilincseket 
jelent, amelyeket önmagunk kovácsolunk magunkra, vagy oly uj tör-
vényt. amelyet azzal a tudat ta l alkotunk, hogy úgysem fogjuk betart-
hatni. 

A kiindulási alapot az általános politikai helyzet ál lapít ja meg. 
Csak ennek ismerete a lapján csinálhatunk gazdaságpolitikát, és csak 
ennek a keretei között vámtarifát. Ez a természetes sorrend, amit nem 
lehet visszájára fordítani. 

Védvám vagy iparfejlesztés? 

Melyik hatásosabb eszköz a nemzetben rejtőző produktiv erők 
kifejlesztésére, avagy mily módon tudok gyorsabban megnyerni kül-
földi vállalkozókat gyárak létesítésére? Kétségkívül gyorsabban siker-
hez juthatok a mesterséges iparfej lesztés 'közvetlen eszközeivel, a ter-
melési prémiumokkal, a közvélemény előtt annyira népszerűtlenné 
vált szubvenciókkal, mintsem a védvámokkal . A védvám ugyanis tel-
jesen passzív tényező. Fölemeli az á raka t és monopolizálja a piacot; 
e kettős előnnyel való kecsegtetéssel véli a belső és külföldi termelő 
erőket előcsalogatni és a legmesszebbmenő erőkifejlesztésig felfokoz-
hatni. A védvámos országban a fogyasztók tehát a nyílt fogyasztási é< 
forgalmi adókon kívül még a védvámmal is egy burkolt fogyasztási 
adót fizetnek az államnak és külön prémiumot a hazai termelőnek, 
amely prémium a vámvédelem mértékével egyenlő nagyságú. Ha hazai 
terméket fogyasztanak, ugy a fogyasztási adót a termelőnek fizetik, ha 
külföldi árut . akkor az államnak. A szubvenciós rendszernél ellenben 
a fogyasztást semmiféle áldozat sem terheli, az állam sem kap bevételt, 
mint a vámnál, hanem a szubvenció költség? egyedül az államot 
terheli. 

A védvám egyetemes jellegű, a szubvenció személyes jellegű. 
Éppen ez az előnye és egyúttal veszélye. Előnye, mert közvetlenül rá-
irányítani lehet az állam támogatását arra az iparágra, sőt arra a vál-
lalatra, amelyiknek minél gyorsabb fejlődést általános és fontos köz-
gazdasági érdeknek tekint jük. Az állam egész erejével közvetlenül az 
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arra érdemesnek tar tot t vállalkozó mellé áll és annak működését 
állandóan ellenőrizve, őt oly mértékben támogat ja , amennyire a felté-
teleknek megfelelt. Nem kell tehát az egész országnak szenvedni és 
áldozatokat hozni, mint a védvámnál, amit esetleg csak egyetlen vál-
lalat élvez. 

A szakszerű irányítás, ellenőrzés, és nyi lvántartás a közvetlen 
iparfejlesztés előnye a védvám passzív jellegű eszközével szemben. De 
ugyanez egyúttal a veszélye is. Mert egyes személyek számára jutta 
tandó közvetlen kedvezésekről lévén szó. lehetetlen elkerülni a politikai 
és személyi befolyások szerint való pénzosztogatás vádjá t . Immorális 
a szubvenciós politika, mert ha valójában bármily intakt is bír ma-
radni, a közvélemény ezt nem hiszi el róla és ha az egyik ember kap. 
a másik meg nem kap az állami husosfazékból. ezt menten kész korrup-
ciónak és panamának tulajdonítani , nem pedig az illetők arravalósága 
közti különbözőségnek. Ez mindenkit arra indít, hogy magának minél 
hathatósabb protektorokat és ki já rókat keressen, az érvényesülés 
egyenes ut ja i kihalnak, és a mellékösvények benépesednek. Egy idő 
múlva annyira lehetetlenné válik az ellenük való védekezés, hogy az 
egész iparfejlesztési akciót be kell szüntetni, egyelőre vagy végleg, 
vagy legalább is visszatérni a szubvenciók közvetlen eszközéről a 
mindenki által egyformán és minden külön engedélykérés és eljárás 
nélkül igénybevehető általános nevelő és fejlesztő eszközökre. 

A közgazdasági elmélet szempontjából érdemes volna megálla-
pítani a mi valóban nagy erővel és lelkesedéssel intézett iparfejlesztési 
akciónak mérlegét. De a valódi mérleget értem, az összes előnyös és 
hátránvos, közvetlen és közvetett eredmények és visszahatások latba-
vetésével. Mert az a módszer, amelyet az iparfejlesztés hívei rendszerint 
alkalmazni szoktak, a statisztikai eljárás kétségkívül hibás. Ugyan-
olyan. mint amilyen a védvámos eljárása, aki a külkereskedelmi sta-
tisztika számoszlopaira merevíti tekintetét és azoktól elbűvölten a 
számszerű eredményekre esküszik. Hát pedig a statisztika egy. bor-
zasztóan veszedelmes tudomány, amiből azt lehet kihozni amit akarunk. 
Nem hiába tapadt hozzá két szállóige: Eötvös^ Károlyé, hogy a statisz-
tika annak az esze akinek nincs, és Wekerle Sándoré, aki tételeihez 
állítólag utólag csináltatta meg a megfelelő statisztikai megalapozáso-
kat. Mert a közvéleménynek imponálnak a számtáblázatok és nem 
firtatva e számok eredetét, vakon elfogadja azoknak végeredményeit. 
A közönség csak a számokban bízik. Jól van, kap számokat. Aki maga 
is megpróbálkozom statisztikai horoszkópok szerkesztésével, az meg-
ismerhette, mily rengeteg hibaforrással kell megküzdeni és hogy az 
e r e d m é n y e k e t mennyire befolyásolja, öntudatosan vagy öntudatlanul is 
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a. zándék, az a vágy, amit a számok csoportosításával kielégíteni 
óhaj tanánk. A világnézlet és osztályhelyzet szerint mást és mást lehet 
a számokból kiolvasni; ezért is oly népszerű a statisztika, mert min-
denki megtalá lhat ja benne azt, amit akar és bizonyíthat- vele ugy, ahogy 
akar . A közönség összetéveszti a statisztikai számokat a mathematikai 
tudomány örökkévaló igazságaival és az ezekből k iáradó presztízst 
egészen tévesen a statisztika számtételeire is alkalmazza. Már pedig 
ezek a bizonyos időpillanatban fölvett keresztmetszetek nem adnak 
magyarázatot a lényegről, a fejlődés motívumairól és irányáról és a 
fölgerjesztett indukcióhatásokról, arról a sokféle imponderabiliáról, 
amellyel az olyan erőszakos eszköz alkalmazása jár, amilyen például az 
iparfejlesztés vagy a védvám. A statisztika csak nyugalmi állapotban 
lévő jelenségek számszerű jellemzésére alkalmas: csak stat ikára, de 
nem dinamikára. 

Ezért nem szabad az iparfejlesztés eredményeit sem pusztán 
a szerint mérlegelni, hogy hány gyárunk volt 1900-ban, mennyi 191Ü-
ben vagy 1920-ban, hány munkással és lóerővel, mily értékű terme-
léssel, és az összes gyarapodást egyszerűen a z iparfejlesztési akció ered-
ményének tulajdonítani . Fost hoc ergo propter hoc. Amivel a liusz év 
alat t iparunk fej lődöt t , ez az általános közgazdasági és kulturális 
fej lődésünknek és az európaszerte mutatkozott egyetemes föllendülő 
konjunktúrának sokkal nagyobb mértékben tulajdonitható, mintsem 
annak a mesterséges akciónak, amelyik a konjunktura dagályával 

( együtt följebb emelkedve a dagály előidézését önmaga müvének tulaj-
donít ja . A háború előtti évtizedekben kitört gazdasági imperializmus 
a nemzetek indusztriális erőinek nagyszerű föllendülését eredményezte. 
Ahol a kormányok semmiféle iparfejlesztési akciót, sem csináltak, ott is 
ugrásszerű nekilendülést lá that tunk. Iiogy mi mennyire ju that tunk 
volna, ha történetesen a szubvencionálás helyett a gazdaságpolit ika más 
egyetemes és ál talános eszközeit alkalmazzuk, hogy a fejlődésből mi 
tula jdoni tható e mesterkélt eszközöknek, főkép pedig, hogy ezen esz-
közök alkalmazása micsoda hátrányos következményekkel járt . mind-
erre az emiitett termelési statisztika nem ad választ. Csak azzal büsz-
kélkedik, hogy ennyi meg ennyi u j gyár alakult, de nem mondja meg 
azt, hogy ez nem járt-e tul sok áldozattal, más vállalkozások el-
tiprásával. 

Például vegyük az automobilgyártás meghonosításának esetét. 
Amikor a közönség igénye 1906—1910 körül nálunk is már annyira 
megnövekedett , hogy az autóbehozatal milliós tételei a lapján a saját 
gyár tás kifejlesztésére gondolhat tunk, az állami iparfejlesztési akció 
egyenesen fékezőleg, visszafejleszt.őleg hatott a jelentkező próbálkozá-
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sokra. Ugyanis az aradi Westinghouse gyár jelentékeny szubvenciót 
kapott ; más autógyár már nem kaphatot t segélyt, mert hiszen a hazai 
fogyasztás ellátására ez az egy gyár elegendő volt és ha más gyárakat 
is támogattunk volna, ezzel ennek a már meglévő gyárnak az exiszten-
ciáját rontottuk volna. Ezzel a logikával a későbbjövő jelentkezőket 
rendre elutasítottuk, pedig ki tudja, köztük hány oly vállalat volt, 
amelyik sokkal több eredményt tudott volna felmutatni mint az, ame-
lyik véletlenül elsőnek jelentkezvén az egész iparágra jutott támoga-
tást magának lefoglalta. Ezzel a segítséggel aztán természetes, hogy 
hors concours állott és verte az uj aspiránsokat. Az első gyárnak jut-
tatott támogatás tehát határozottan depresszív hatású volt, mert az 
ugyanily irányba törekvő erők érvényesülését megakadályozta. 

Ahogy a vámtarifát nem tudom megszerkeszteni anélkül, hogy 
az egyik iparágnak adott előny a termelés más ágazataira a legkáro-
sabb visszahatást ne gyakorolná, épp így alig van szubvencionált vállalat, 
amelyiknél nem lehetne kinyomozni és megállapítani azt, hogy kelet-
kezése nem abszolút haszon, sőt hogy az általa okozott áldozatok a 
hasznot meghaladják. Vegyünk egy más jellemző esetet. Mindenáron 
akartuk forszírozni a faipari szerszámgépek gyártását és a gépsegély-
ben részesült összes asztalosokat ennek az egyetlen hazai gyárnak a 
gyártmányaival nyomorítottuk meg. Tönkretettük asztalosiparunk fej-
lődését a gépgyártásnak, illetőleg ennek az egy gépgyárnak az érde-
kében. Történetesen, — és ahogy monopolisztikus helyzet biztosítása 
esetén mindig bekövetkezik, ez a gépgyár biztosítottnak látva a piacot, 
mitsem törődött a gyártmányainak tökéletesítésével, a külföldhöz ké-
pest mind messzebb hátramaradt és az állam egész erőlködése csak a 
káros eredménnyel járt . Mi a nemzeti közgazdaság szempontjából fon-
tosabb: az, hogy néhány gépgyárral legyen több, avagy az, hogy a köz-
fogyasztás, más iparágak ezernyi vállalata minél tökéletesebb gépekkel 
dolgozhasson? Kétségkívül az utóbbi a fontosabb. Ugyanígy a kerék-
pár- és varrógépgyártással is hiába erőlködtünk, és egyetlen ily gyá-
runk kedvéért vámtételben és szubvencióban az államot és fogyasztá-
sunkat évtizedeken át hiábavaló módon károsítottuk. Viszont meg 
más iparágak tán jobban fejlődtek volna, ha nem nyomják el 
ezeknek fejlődését egyes tul nagy vállalatok mesterséges támo-
gatásával. 

A szubvenciós rendszer minden kívülállóban rossz vért szül, 
gyanakvást kelt és mindenki szentül meg van győződve arról, hogy ez 
nem ment egyenes utón. És mindez országszerte elkedvetlenitőleg hat, 
az előnyben részesített iparos igyekezetét ellanyhitja a nyert támo-
gatás, a többiekét a szenvedett igazságtalanság érzete. Az egyenlő el-
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bánás elvét nem lehet gyakorla t i lag megvalósítani; sőt minél mereveb-
ben alkalmazzuk, annál súlyosabb sebeket ü tünk másfele. 

Az iparfejlesztés, értve a szubvenciós iparfejlesztést, tehát köz-
vetlenebb eredményekkel jár mint a védvám, de éppen amiatt mert 
agresszívebb eszköz, a fölgerjesztett reakció is élesebb erővel nyilvánul 
meg, a hát rányos következmények is erősebb visszahatással érvénye-
sülnek. 

A mi lelkesedésünk annál hamarább ellankad, minél hevesebben 
ger jesz t jük lángját . Ahogy a 40-es évek Magyar Védegyletéről Metter-
nich megmondot ta : „Der Verein ist auf Knalleffecte berechnet, er ist 
ein Feuerwerk, aber keine zu nützlicher und gedeihlicher Nahrung be-
stimme Kochanstalt." Hasonló hatású és rövid életű volt a nagy „tuli-
pán"-mozgalom 1906 tavaszán, amelyikhez még- a tulipán-jelvényeket 
is Bécsben gyár to t ták , de azért a hazafiak büszkén viselték, azzal az 
öntudat tal , hogy most már Hungár ia nyugodtan alhat. Kétségtelen, 
hogy iparfejlesztési akciónknak sok komoly és értékes eredménye is 
volt, de az a túlzott lárma és reklám ami kísérte, Ausztriában és Cseh-
országban komoly aggodalmat keltett , ott pedig német alapossággal és 
cseh szívóssággal szoktak a dolgokhoz látni. A mi agitációnk végered-
ményben igen hathatós buzdításul szolgált az ottani ipar fölgerjedése 
számára. Mert a gyanakvás és a félelem mindent megnagyítva lát, és 
többet hit tek el rólunk, mint ami a valóságban volt. Minthogy pedig ez 
a régóta amortizált, nagyobb tőkéjű, képzettebb munkaerővel rendel-
kező ipar csekélyebb ösztönzésre is tevékenyebben reagált, bár mi is 
fej lődtünk, relatív helyzetünk mégis rosszabbodott. Már pedig a nem-
zetek közötti versenyben is, akár a munkabéreknél, a nivellálás, a re 
lativ fölény vagy elmaradás fontosabb. mint az eredmény abszolút ma-
gassága. 

Ezt az egész kitérést az iparfejlesztésre azért láttam célszerű-
nek, mert az ily analog példákkal jobban lehet rávilágítani azokra a 
leküzdhetlen nehézségekre, amivel a vámtarifa megszerkesztése jár. 
Lekötünk az egyik iparágnak adot t védelemmel más iparágakat a ma-
guk fejlődési vitali tásában, aminek érvényesülése pedig tán még fonto-
sabb lett volna. Teória az egész védvámosság, amit a kereskedelmi 
mérleg statisztikai táblázatai hibásan támogatnak. 

Emberi természet és nemzeti jelleg. 

A közgazdasági jelenségek megértéséhez csak a lelki tünemények 
helyes felfogása u t j án ju tha tunk el. A közgazdasági gondolkodás 
csupán valószinii, de nem biztos eredményekhez bír jut tatni , de ezekhez 
is csak ugy. ha minden esetet külön-külön analizálunk, az összes kap-
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csolatos tudományok műszereivel végigmérlegelve, kombinációikat fel-
állítva, k ikuta tva és eliminálni igyekezve a hibaforrásokat és külön-
leges figyelemmel vizsgálva az indukált ellenhatásokat, Mert felfogá-
sunkat és cselekedeinket nem elég aszerint mérlegelni, hogy mi mit 
fognánk hinni és tenni, hanem hogy mit fognak erről gondolni mások, 
a körülállók és a távolabb állók, és hogy bennük miféle elhatározáso-
k a t indí tunk útnak. Minél nagyobb az áramlás sebessége, annál erő-
sebb a gerjesztet t ellenindukció, annál erősebb a reakció. A mechanisz-
tikus világnézlet a sa já t elhatározása szerint vélt cselekedhetni az élők 
világában is ugyanugy ahogy az élettelen anyagok és természeti erők 
terén megszokta és amely téren a 19. század technikai fejlődése oly 
nagyszerű eredményeket teremtet t . Ámde az emberi társadalom életé-
ben nem a mi akciónk tényei, hanem a mi cselekvésünk által a kör-
nyezetben gerjesztett és a nemvárt hatások a fontosabbak, és ezek a 
döntők. 

A közgazdasági jelenségek magyarázatá t és törvényszerűségeit 
boncoló spekuláció annál könnyebben megy, minél homogénebb az 
illető nemzet. Minden nemzet több-kevesebb népfaj keveréke; a törté-
netem és a mil'ő azonban hosszú időtar tamú zavartalan érvényesülés 
esetén a heterogén keveréket egynemű vegyület té tömöritheti. Igy az 
angol fa j homogenitását, a vegyülési processzus zavartalanságát bizto-
sította. az ezüst-sziget boldog izoláltsága, amelyre idegen hódító lába 
soha nem taposott, ugyanugy az amerikai nemzetét, ahol még a ter-
mészet rendkívüli adományai is óriási erővel gyúr ták közös anyagba az 
e kat lanba öntöt t különféle elemeket. De viszont sehol sem oly nehéz 
mint Magyarországon, ahol a legkülönfélébb népfajiságok és társa-
dalmi osztályok közvetlen és reflektált hatásai t kell minden adot t eset-
ben külön-külön figyelembe venni. 

A nemzeti jelleg végigvonul a nemzetet alkotó összes népfajokon 
és társadalmi osztályokon és az egyén tevékenységét is fatalisztikusan 
befolyásolja. Az ország kormányzása, a városok gazdálkodása, a falu „ 
közigazgatása, a mágnások, a gentry, a polgár, a paraszt, az ipari 
munkás mind ugyanazokat a karakterbélyegeket viseli. A könnyű élet 
szeretetét és a basáskodás szeretetét. A magasabbra törtetés indító 
motívuma vajmi gyakran a kevesebb munka és a hatalommal való 
visszaélés élvezete. A rendszer nálunk nem az, hogy minél magasabb az 
állás, annál nagyobi) emberi kvali tásokat kíván, nagyszabású vezető 
képességeket, művészi ihletet és egyetemes tudományos képzettséget, 
A vezető pozíciók nálunk rendszerint szinekurák, öröklés ós pajtás-
kodás, párt- és csoportérdek zsákmányai. Az arravalóság, a felkészült-
ség h iánya a hiányzó presztízst erőszakoskodással igyekszik pótolni. 

2® 
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A faluban tegyük meg bár a legszelídebb parasztgazdát bíróvá, nyom-
ban basáskodni kezd. Nemcsak a tekintélyszerzés hivatali szükségleté-
ből, atavisztikus hajlandóságból vagy a török idők emlékeiből, hanem 
egyszerű utánzásból is. Amerre csak nézünk, mindenütt csak erősza-
koskodást tapaszta lhatunk. Mily hosszú az ut a hatalmi államtól a jog-
államig és innét a kulturállamig! A hatalmi államban minden kaszárnya; 
az iskola, az egyház, az állam. A kultur államban minden iskola; a ka-
szárnya, az egyház, az állam, minden az emberré nevelést szolgálja, 
akár a hangyaál lam az ideálunk, akár az emberiségnek oly tökéletesí-
tése, ami fölöslegessé tegye magá t az államot. 

Az egyenrangú független polgárok társadalma helyett a társa-
dalomnak ur és szolga, kastély és viskó, nagyvagyon és nincsetlenség, 
kényúr és jogtalanság szerint való felosztása az ipari fejlődés irányza-
tának alap tónusát is megadja . A más verej tékes munkájából való élős-
ködés és a basáskodás kedvelése az ipari vállalkozás terén is érvénye-
sülést keres és a véd vámos ságban hathatós támogatásra talál. 

Primitív mechanisztikus felfogás az, amelyik az embert, termé-
szetét, sajátosságait változatlan konstans tényezőnek tekinti, és nem 
gondol arra, hogy nyomban mennyire megváltozik az ember termé-
szete, lelkülete, jelleme, amint megváltozik az osztláyhelyzete. Minden 
sikerhez ju tot t egyén vagy elv konzervat ívvá változik, tehát ellen-
ségévé válik a további változásoknak, az u j érvényesülés egyetlen lehe-
tőségének. Mily diametrális ellentétessé válik a proletár világnézlete 
azon nyomban, ha munkaadó lesz belőle! Milyen más lesz a nincsetlen 
zsellér, hogy lecsitul, mily óvatossá válik a háborgása és forradalmi 
haj landósága. — amit éppen az okoz, hogy bármiféle változásból nincs 
mit veszítenie, tehát csakis nyerhet, — amint sa já t tulajdonába emel-
jük. amint van mit féltenie. 

Egészen természetes fejlődési folyamat tehát az. hogy amint a 
termelők magukat a belső fogyasztási piacon idegen versenytől bizton-
ságban, megóva érzik, összetalálkoznak abban a vágykozásban, hogy 
most már a sa já t egymásközti versengésüket is akasszák a szögre és 
osszák fel maguk között a birodalmat, ugy hogy minél kevesebb legyen 
a gond és a- fáradság és minél több a haszon. Az ilyen kötött piacon a 
vállalkozás rizikotétele megszűnt: csak nyereség érheti, de veszteség 
nem. A városi gazdálkodás korában is a céheknek legfőbb törekvése 
volt az árak emelése és a konkurrencia letörése. Ez vezetett a céh világ 
elrothadásához. A nemzeti államok közgazdaságánál a városi határok 
az országhatárokhoz kitolódtak és a belső piacon a kartellek léptek a 
céhek helyébe. 

A helyes közgazdasági gondolkodás nem korlátozódik a jelen-
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ségek puszta logikai kapcsolására, hauem folytou az embert vizsgálja, 
a jelenségek által megváltoztatot t milliő okozta visszahatások eredmé-
nyeiben. Az u j milliő á ta lak í t j a az embert és ez a megváltozott ember 
viszont újból visszahat a milliőre. Ez az u j milliő megint u j ellenhatá-
sokat kelt életre és indit útnak, és ez az örökös mozgás, változás, mint 
a végtelen csavar, sohasem jut nyugvóponthoz, stat ionär állapothoz, 
amelyik statikai alapon való megfontolásokat megengedne, hanem 
mindig és mindent dinamikai jelenségeinek egész bonyolult és tarka 
halmazával kell vizsgálni. 

A közgazdasági gondolkodás tehát nagyon megbizhatlan volna, 
ha csupán magát a közgazdasági jelenséget vizsgálná mechanikus logi-
kával és nem az embert, a maga lélektani változásaival, amelyek minden 
külső behatásra tüstént a legkülönfélébb módon reagálnak. De a köz-
gazdasági élet változásai nem csupán azokban az emberekben idéznek 
fel lelki visszahatásokat, akikre közvetlenül vonatkoznak, hanem min-
denki másra is és az élet minden más jelenségeire is. Indukciós jelensé-
gek, mellékáramok, a nem vár t visszahatásoknak egész légiója keletke-
zik, amely indirekt hatások a kontemplált eredményeket megsemmisi-
ti'k. Társadalmi élettan és lélektan nélkül az egész közgazdaságtudo-
mányi gondolkodás légüres térben élettelen bábfigurákkal való játsza-
dozás, amiből az élet megértésére és i rányítására csak egészen téves 
következtetések származhatnak. 

Az életben lélektannal és tömeglélektannal, látható és láthatat-
lan, biológiai és misztikus erőkkel, értelmi és érzelmi tényezőkkel, várt 
és nem várt. hatás tüneményekkel kell számolnunk. A materiális világ-
ban, a holt anyagok közt 2 X 2 = 4, az emberi társadalomban azonban 
2 X 2 = 5 vagy csak 3. Minél többet eszünk, annál éhesebbek vagyunk. 
Minél többet alszunk, annál álmosabbak, minél lustábbak, annál fárad 
tabbak. Egyedül, egyénenként többet dolgozunk, mint csoportban, kö-
zös munkán, mert mindenki fél szemmel a másikat figyeli, nehogy ráfi-
zessen. A magyar természetre különösen káros a biztonság és a jólét. 
Olyan vizfolyás, amelyik folytonos mozgást kíván,' mert különben meg-
poshad. A jólétben elalszik, ellustul, erkölcsileg, kultúrában, közjólét-
ben lehanyatlik. Ilyen az ipar is. A túlságos biztonság és hatalom tuda ta 
megrontja . 

A termelés elmélete. 

Termelés = értéknövelés. Nyereség = ár — költségek. Minél 
magasabb az ár és minél alacsonyabbak a költségek, annál nagyobb a 
nyereség. Tehát fel kell emelni az árakat és lenyomni a költségeket. 
Mindkét i rányban egyszerre működik a védvám, ami prémiumot ad a 
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vámpari tásig és fölmentést a kereskedelmi és vállalkozási költségek 
alól. Tehát csak ezt az ösztönző, csábitó, vonzó erőhatást kell műkö-
désbe hoznunk, hogy a termelő erők menten nekibuzduljanak. 

E feltevés szerint a nyereség vágya a termelés legfontosabb in-
gere: a védvámmal tehát olyan nagy nyereségi lehetőséget állitok elő, 
amelyik ezt a vágya t alkotó erővé és munkakészséggé sűrítse. A termő-
képesség tehát megvan, csak szunnyad, fel kell ébreszteni, mint az alvó 
királynét . Ez a feltevés kétségkivül téves, mert. a termelés tehetsége, ha 
természeti adomány, akkor művészi alkotó képesség, mint a feltalálóé, 
ami pedig teljesen független anyagias szempontoktól. A termeléssel fog-
lalkozók túlnyomó részénél azonban az ehez szükséges ismeretek nem a 
születés, hanem a tanulás adományai; a becsületes kereseti életpálya 
kellékei: tehetség, szorgalom, jellem. A nyereségi lehetőség ezt a jóra-
való nagy át lagot sokkal kevésbbé csábítja, mint inkább a pálya tisztes-
sége, biztonsága, belső lelki tar talma. Az olyan termelők, akiket csak 
a nyereségi lehetőég ösztökél, nem a nyeresége, hanem csak a nyerész-
kedési lehetőség k iaknázására fektetik minden igyekezetüket, ami 
a termelés valódi érdekeivel többnyire ellentétben áll. 

A termelés vállalkozás, amihez kell pénzügyi kalkuláció, rizikó 
vállalás, n;unkaszervező és adminisztráló képesség, kereskedelmi érzék 
és tudás, technikai, munkásügyi és közigazgatásügyi szakismeret. Mind-
ezek a képességek a nemzeti kul turával és az államélet kiépülésével 
együtt fejlődnek. Ez a személyi arravalóság még a nyersanyaggazdaság-
nál is fontosabb, mert például a minden nyersanyagot nélkülöző Svájc 
abszolút számokban is nagyobb gépipart teremtet t magának, mint a ter-
mészeti kincsekben oly mérhetetlen gazdag, de a szellemiek terén any-
nyira elmaradt Oroszország, amelyik hiába zárta magát körül még oly 
prohibitiv védvámokkal , ezzel csak annál inkább elzárta magát a hala-
dás ezerféle ösztönző erőinek érvényesülésétől és a fejlettebb kultura 
vivmányainak beáramlásától . Oroszország fejlődésén feltétlenül bebi-
zonyítható, mennyire ká rá ra volt a védvámosság. Éppígy Románián. 

A kereskedelmi tevékenységhez egyebek közt az elhitetés, a rá-
beszélés szuggesztív képessége, az alkalmazottak vezetéséhez bizonyos 
diplomatikus és guvernementális érzék szükséges. Ezt hajlam, készültség, 
gyakor la t és millió adja , A hajlam részben egoista, részben azonban al-
truisztikus ösztönökből fakad. Egoisztikus ösztönök: 

1. a vagyonszerzés vágya; a pénzgazdagságért vagy az ezzel járó 
hatalomért és dicsőségért való dolgozás. Ezt nem a vállalat, a produk-
ció, az alkalmazottak boldogítása, nem a termelési közszükséglet kielé-
gítése, tehát a köz szolgálata érdekli, hanem csak a profit és ha ezt mun-
kabeszüntetéssel is elérheti, akár csak ideiglenesen is szívesen becsukja 
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ü gyárát es kidobja Összes alkalmazottait , Az anyagraktár áremelkedé-
séből előálló 1 aszón minden fáradság és rizikó nélkül esetleg valóban 
nagyobb, mint a gyártási folyamat értékmüvelő képessége. Az áruelrej-
tés, halmozás és árfe lhaj tás bőségesebb és biztosabb sikerrel kecsegte-
tett, mint amit a gazdasági elzártság, az aranypari tás ig fölemelt vámté-
telek. a valuta, a fuvardi j drágasága és közigazgatási eljárások bonyo-
lultsága a termelésre való csábításban jelenteni tudott. Hiába volt már 
1914 óta a fogyasztóközönség megterhelése, hiába volt már egy évtized 
óta az egész belső fogyasztás a belső termelés számára biztosítva, ebből 
több fermelés nem származott, sőt mezőgazdaságban és iparban egyaránt 
a termelés minősége és faj lagos mennyisége (efficiency) csak állandóan 
süly ed. 

2. uralkodási, h atahn askod ás i vágy, minél több ember fölött 
uralkodni, parancsolgatni, minél több embert zaklatni a maga szeszélyei-
vel, a régi földbirtok ujjá^bredése az ipari feudalizmusban, a kartellek 
és trösztök urainak, — miként ha jdanában a kiskirályoknak, — az állam 
fölé kerekedésével. 

3. utánzási vágy, verseny, niveUdlás, sportszerűség. A legtöbb 
ember, aki a pénzvagvont hajszolja, voltaképpen nem a saját gazdaságát 
akar ja növelni, csak a versenytársai t aka r j a felülmúlni. Nem a saját 
szegénysége bánt ja , hanem a másnak jobbmódja, A sa já t szegénységét 
még elviselné, de a más gazdagságát nem. Ha senkinek se volna autója, 
nem bolondulnának annyira utána, mert hiszen nem annyira maga az 
autó szerez élvezetet, mint a mások lefőzése. A gyári munkásokban is 
különösen éber ez a nivellálási ösztön; a különböző szakmák átlagos 
kereseti színvonalai között lévő „Spannung" betar tására érzékenyebbek, 
mint akár a reálbérekre. 

Ezekkel szemben az altruisztikus termelő ösztönök: 
1. a feltalálás, a teremtő ihlet. Minden valódi alkotás bizonyos 

művészi teremtő képzelet gyümölcse. Alapfeltétele a minden anyagias, 
hiúsági vagy hatalmi célzattól való mentessége. Vart pour Vart kell mű-
velni a tudományt, a képzőművészeteket, a pedagógiát, a politika mű-
vészetét, a feltalálást , az ipart, az emberi tevékenység minden 
ágazatát . A nagy technikusok mind önzetlenek voltak, miként 
a nagy tudósok. 

2. a közérdek közvetlen szolgálata, az ipar demokratizálásával 
(közmüvek, állami és városi üzemek, szövetkezetek). Közérdeket szolgál 
ilyen szellemben a gyáros, a munkaszervező, aki a „wirtschaftsunfähig'1  

olemek számára exisztenciát biztosit, De más az, ha a gyár ezekért van, 
mintha ezek vannak a gyárosért. 

Az emberiség lelkében nemcsak sok önzés és gyűlölködés duhaj-
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kodik, hanem a kölcsönös segítés, kooperáció és mutuali tés ösztönei is 
ott l appanganak; ezeket felébreszteni és minden állami és társadalmi 
segítséggel erősíteni sokkal fontosabb, mint televényföldet létesíteni a 
nyerészkedés, a spekuláció, az egoisztikus haj lamok vadhaj tása i szá-
mára. 

E ké t csoport közti nagy széles elválasztó mezőn van letele-
pedve a termelők legnagyobb tömege, amelyik csöndesen, minden kü-
lönösebb ambíció nélkül végzi a dolgát, ahogy az apáktól örökölte, 
mint a kisgazdák és a kisiparosok, sőt a gyáriparban foglalkozóknak 
is nagy hányada . Az emberiség 99 százaléka csak animális életet él, 
világnézlet, haj lam vagy tehetség nélkül. Ezeknél a termelő foglalkozá-
suk is csak kenyérkereset , különösebb szakmaszeretet nélkül. Nincs ön-
álló aka ra tuk vagy ihletük, csak a széljárás szerint húznak egyszer 
inkább az egoizmus máskor meg inkább a közcéluság felé. 

De hiába kecsegtetem ezeket az ösztönöket és képességeket a 
védvám előnyeivel, hiába szakképzés, nyersanyag, természeti energia, 
jó közlekedés és közigazgatás, ami egyenként is mindenik sokkal fon-
tosabb, mint a vámtar i fa , a termelés mindettől még nem fog kifejlődni. 
Mert minden termelésnek elöljárója: a fogyasztás. Want precedes work. 
A fogyasztás előfeltétele pedig kettős: igény és tehet ősség. Minden 
termelésnél a primär tényező a fogyasztó és nem a termelő. A termelés 
csak kiszolgálja a fogyasztót , de nem diktálhat neki. A termelés növe-
lése véget t tehát elsősorban a belső fogyasztást kell emelni, egyrészt 
a fogyasztási kedv, az igények, a kul túra fejlesztésével, a nemzetközi 
kereskedelem ezerféle ingerével, a kereskedelmi utazók, a reklám, a 
kiállítás stb. segélyével a szükségletek és kielégítésük hasznosságának 
és élvezetének megismertetésével, másrészt a fogyasztási képesség nö-
velésével. a közjólét emelése által. Hiába a magasabb szellemi élet-
s tandard. ha nincs meg a lehetőség, ha hiányzanak az eszközök a foko-
zottabb igé?iyck kielégítésére. 

í l íába beszélünk többtermelésről ott, ahol ennek tö.-mészctl fel-
tételei a földben és klímában, tehát a földrajzi adottságokban, a lakos-
ság életigényeiben, kul túrá jában, tradícióiban, gazdasági és társadalmi 
viszonyaiban hiányoznak, vagy még kellő hosszú időn át ki nem művel-
tet tek. Hiába ott a gyáripar , ahol nincs szükséglet, nincs fogyasztás, 
mert nincs érzék, nincs igény, nincs vágyakozás ennek előnyei iránt, 
vagy mert a nag> fogyasztó tömegek oly szegénységben és Ínségben 
élnek a n n h i k i r i r den ily vágyakozással csak sorsuk nyomorúságának 
tudatá t és fá jdalmát fokozza.'' A vágyak sokkal gyorsabb szárnvuak. 
mint a képességek. Az iskola, a saj tó és a közlekedés csak a nyugtalan-
ságot fokozzák, a lakosság szaporodása csak a szájak számát növeli. 
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de nem a karokét, csak a vágyat és a panaszt, de nem az akaraterő, 
szorgalom és ki tartás erényeit. 

A védvám ezt a természetadta helyzetet felforgatja, a termelőt 
ülteti a nyeregbe és a fogyasztókat a kizsákmányolás szabad prédájául 
dobj a számára. A termelők tetszése és kalkulációja állapítja meg a fo-
gyasztás mértékét és irányát és nem megfordítva, ahogy a szabadkeres-
kedelemnél, a fogyasztás meghódítása utáni versengés a termelés töké-
letesítésének állandó kényszerét. A védvám biztos várfalain belül a ter-
melés indolenssé válik és mitsem törődik a belső fogyasztás igényeivel, 
sőt diktálni akar a fogyasztásnak, ami ezzel szemben csak a sztrájkkal 
védekezhet: az igények leegyszerűsítésével, a vásárlástól való tartózko-
dással. A védvám tehát emeli ugyan az á raka t és ezzel a tőke nyeresé-
gét, de viszont elkedvetleníti, összezsugorítja a fogyasztót. Ami nyere-
séget az intenzitásban nyer. azt elveszíti az extenzitásban. A véd vá-
mosság elve: kicsi forgalom, de busás haszon, és ha a fogyasztás csök-
ken. ujabb árfölemelés. még fokozottabb vámvédelem. Viszont a szabad-
kereskedelem elve: nagy forgalom, az árak folytonos leszállításával. 
Küzdelem a drágaság ellen, az árak állandó olcsóbbitásával. Nag}' for-
galom, tehát sok munkáskéz alkalmaztatása. Sok áru, tehát olcsóság, a 
fogyasztóképesség fokozása, az életigények fokozottabb kielégithetése. 

A védvám hatása a karteüképzödésr« 
és a kartellek hatása a termelő erőkre 

Karteîîképzôdés van a belső piacon, nemzetközileg, iparban és 
kereskedelemben, védvámnál és kereskedelemnél egyaránt. De tény, 
hogy a védvámosság a kartellképződést lendületesen fokozza. Sokkal 
kisebb a védvám előnyeinek ösztönző képessége arra, hogy az uj terme-
lőket talpraállitsa mint arra, hogy a már birtokban ülő régi termelő-
vetélvkedés nyomban megszűnjék. Kényelmesebb megegyezni, mint ver-
sengeni. A fogyasztópiacnak a belső termelés számára való biztosítása 
a már birtokban ülő termelőknek nvuj t kész monopóliumot, még pedig 
annál brutálisabb egyeduralmat biztosit számukra, minél magasabb a 
vámparitás. A kartellek és trösztök organizatorikus előnyeiből a köz-
fogyasztás semmi hasznot nem lát. Sőt a termelés is csak kárát látja. A 
szabad verseny hátrányait kizárja, de a hátrányokkal együtt az elő-
nyeit is, amelyek pedig súlyosabbak. Minthogy a szervezett vállalkozók 
az árakat oly magasra . emelhetik, hogy a legrosszabbul termelő is meg-
találja a számítását, minden silányság tovább tengődik és megakadá-
lyozza jobb és uj képességek érvényesülését. -A jobb termelő profitját 
pedig annyira felhizlalják, hogy elhájasodnak és mindenféle demorali 
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záló jelenségnek, herbert- és kegyencuralomnak nyitnak kaput . Meg 
akadályozzák a szelekciót és ezzel a haladást . 

Mielőtt a kartellek megalakulnak, a közönséget azzal kecsegte 
tik. hogy ebből ilyen meg olyan előnye lesz. És valóban, működésük 
megindulása nyomban megérezhető a gyár tmányok minőségének ha-
nyat lásán és az árak lendületes megdrágításán. Szén helyett füstölgő 
követ, szesz helyett füstölgő folyadékot kapunk, a cukor mind kevésbé 
édes, de legalább fel sem olvad, tehát igen takarékos, a sör ihatatlan, 
ami még takarékosabb, nem ugy mint a gyufa, amiben ugyancsak ke-
resni kell az ép szálat és olyat, aminek feje is van. „Szilárdul a tőzsde''", 
vagyis az államhitel romlik; „szilárdul a kartel l" , vagyis az áru minő-
sége hanyatl ik és az ára nő. 

Van termelés, ami közhasznú, sőt a valóban közhasznú jellegű 
termelő tevékenység mindennél hasznosabb. Saint Simon helyesen 
érezte ezt, amikor az ilyen ipari ar isztokráciát a nemzeti élet élére álli 
tot ta . A kartell is lehetne közhasznú, de igy nehezebb. Könnyebb erő-
szakoskodni. Az erőszakoskodás fokozatai a kartellek és trösztök meg-
erősödése folyamán, vagyis az egyes egész iparágak fölötti domináció 
meghódításával: 

í . erőszakoskodás az alkalmazot takkal szemben; 
2. erőszakoskodás a nyersanyag-termelőkkel és kereskedőkkel 

szemben; 
3. erőszakoskodás a fogyasztókkal szemben; 
4. erőszakoskodás az uj termelőkkel szemben; 
5. erőszakoskodás az államhatalommal szemben. 
Minden monopólium gyöngítő hatású. A monopólium részesei 

tehát vétkeznek önmaguk ellen, de meg súlyosabban azzal, hogy mást is 
megakadályoznak munká jának szabad érvényesítésében. „A dolgozni 
kívánó munkások védelme" minden sztrá jktörvénynek egyik sok fej 
törést okozott alapvető problémája. ..A dolgozni kívánó iparosok vé-
delme" a nagytermelők és kartellek erőszakoskodásával szemben ennek 
analógiája . Mert a monopóliumok urainak igen könnyű a helyzete: egy-
szerűen kihúzzák a pokrócot, nem adnak nyersanyagot annak, akinek 
a versenyétől meg akarnak szabadulni. A nyersanyagok fölötti uralmat 
pedig a kezükbe ju t t a t t ák a háborús központok, amelyek magánválla-
lati formában vigan élnek tovább, és amelyekben a termelők vígan él-
vezik az államhatalom jogkörét. 

Ha hiszünk abban, hogy a védvámos atmoszféra iparűzésre buz 
dit, hogy a helyzeti erőket mozgási energiává tud ja átváltoztatni, akkor 
először is szét kell robbantani ezeket a mesterséges akadályokat . Az 
u taka t kell szabaddá tenni és könnyűvé tenni az érvényesülést, a hala-



Véd vám, iparfejlesztés és köz jólét 651 

dást mindenki számára, megfelelő gazdasági oktatással a képességet 
képzettséggé kell fölemelni, az állam, a társadalom és az iparüzők közti 
relációkat a legsimábban szabályozni, a közlekedés és kereskedelem 
iparfejlesztő ha t á sa i t - a legteljesebben érvényesíteni. Az intenzív gaz-
dasági szakképzés, a jó ipartörvény, a jó közlekedés, a lüktető életű 
kereskedelem mind egyenként is sokkal fontosabb, mint a védvám. 

Kisüzem, nagyüzem. Technikai tökéletesség 
vagy szociális egészség. Az indusztrializmus válsága. 

A mai technikai jellegű kul túrának az a fátuma, hogy két ellen-
tétes irányú erőt kell kielégítenie: a technikai szellem követelményeit 
és a szociális szellem követelményeit , A technikai szellem, a munka-
megosztás és a koncentráció a mindnagyöbb egységekbe való tömörülés 
és a kis apró független egyéniségek felszívása, megsemmisítése felé 
mutat , A természeti erők és anyagok legrentábilisabb felhasználásának 
érdeke, a modern technika igy korbácsolja a társadalmat a kollektiviz-
mus felé. Megszünteti az egyén függetlenségét és az emberiséget a nagy-
üzemek alkalmazot tá! á besorozza! Minél nagyobb a gép, annál taka-
rékosabb és annál versenyképesebb. De ehez mind nagyobb tőke kell, a 
gép ereje tehát átmegy a tőketulajdonos, a pénz birtokába, A technika 
tehát igy segítette elő a pénz uralmát és fejleszti a. társadalmat a Marx 
Lenin-féle kollektiv demokrácia kommunista ideológiája felé. 

Ezzel szemben áll a S. Simon, Fichte, Proudhon-féle arisztokra-
tikus demokrácia, melynél a szociális fejlődés kívánalma az önálló, 
szabad, független gazdasági egységek számának szaporítása. Nagyobb 
nemzeti érték 100.000 önálló gazdálkodó kisexisztencia, mint 10 gyár 
á 10.000 bérmunkás, a nagytőke és a spekuláció szabad prédájául 
dobva. A háború előtt csak a technikai előnyt láttuk, ami elvakította, 
e lkápráztat ta szemünket és nem lát tuk meg a nagy szociális hátrányo 
kat. Csak mindig a napsütöt te oldal ragyogását és sohasem néz tünk 'á t 
az árnyékos oldalra, ahol az áldozatok vannak fölhalmozva. Azelőtt 
csak a gyárak munkáslétszámának emeléséről szóló újsághíreket lestíik 
és élveztük; usztunk a nemzeti boldogságban, ha például valamelyik 
gyár munkáslétszámát 3000-ről 10.000-re emelte. És ha aztán a kon-
junktúra megváltozásával valamennyit az utcára kilökte, ezt vállvono-
gatva elkönyveltük, mint a „gyárüzem természetével járó magától 
értetődő" következményt. Mitsein törődtünk azzal, hogy az a 10.000 
munkás előzőleg valahol otthon volt, sok közülök kisiparban, mezőgaz-
daságban a saját embere volt, de a munkásverbuválók felhajtot ták, ott-
honukból kiszippantották, pillanatnyi bérelőnyökkel való kecsegtetéssel a 
fővárosba felcsábították, hogy aztán a gazdasági fluktuáció minden ter-
hét ezekkel szenvedte&sék. Az „ipari tar talék hadsereg" itt lézeng a 
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nagyvárosok zsúfolt tömeglakásaiban, gyökerét vesztve, a sötét utcák-
ban, a lebujokban. A kon junk tú rák változásait a kisüzemek sokkal szí-
vósabban kibír ják, mint a nagyüzemek. Az ál landóság és biztonság fon-
tosabb, mint az anyagi előny. A helyi fogyasztás kielégítésére a kis-
üzem, a nagytechnikáju közfogyasztásra a közüzem való. Kisüzem és 
közüzem a nemzeti közjólét iparpolitikájának két pillére, nemzeti ve-
szélynek minősítvén azt, hogy egész iparágak magánkezekbe kerülje-
nek. Addig szavaltak a szocialisták a termelés és fogyasztás anarchiá-
járól, amig a háborús jegyrendszer kényszergazdálkodásába beültek a 
kartellek és d ikta túrá t gyakorolnak ugy a termelés, mint a fogyasztó 
fölött. A ha jdan i kiskirályok uralma csak egyes vidékekre, a céheké 
csak egyes városokra ter jedt . Akinek nem tetszett, találhatott magá-
nak az országban más vidéket, ahol tőlük függetlenül élhetett. Ezek a 
mai nagyipari koncentrációk azonban az egész országot behálózzák, 
minden iparágnak megvan a maga kiskirálya, akinek hatalma kiterjed 
a fogyasztási szükséglet utolsó a tomjára . Az indusztrializmus tervsze-
rűen puszt í t ja a kistermelést, már kipusztí totta a falu önellátását, hogy 
igy mindenkit önmaga adófizetőjévé és magát az ország kényurává 
tegye. A Rockefellerek példája ugy vonzza a közgazdasági caesaromá-
niát, mint Napoleoné a katonai ra jongást . 

Az indusztrializmus a tá rsadalmat felbomlasztja, szétrombolja, 
felőrli és kétfelé szitálja: a tőke és munka oldalára, ami a munkásszer-
vezetek és az alkalmazotti szervezetek örök harcára, önfelőrlő polgár-
háborúra vezet. Mindez a technikai előnyért. Inkább lemondunk a tech-
nikai előnyről, hogy a szociális előnyt elérhessük, hogy megállítsuk az 
elproletárosodás folyamatát és az önálló független polgári exisztenciák 
számát szaporíthassuk. A technika fejlődésének olyan irányt kell adni, 
hogy lehetőleg egybeessen a szociális fejlődés követelményeivel. Ilyen 
demokratizáló hatású pé ldáu l / a villamosság, ami a legkisebb mező-
gazdasági vagy ipari termelőt is ábba a helyzetbe hozza, hogy a ter-
mészet erőit alkalmazhassa és ezzel teljesítőképességét meghatványoz-
hassa. Az állami energiagazdálkodás kiépítése a fogyasztás decentrá-
ralizálá sónak szellemében mindenféle nemzetgazdasági és szociális 
szempontból sokkal gyümölcsözőbb mint a véd vám, ami csak a nagy-
tőkét gyümölcsözteti. A kisiparos és a kisgazda sokkal több ká rá t lá t ja 
a védvámnak mint hasznát, mert sokkal veszedelmesebb ellensége szá-
mára a belső nagyüzem monopolisztikus versenye mint a külföldi 
cikkek beáramlása, ami nem tudja tőle a helyi fogyasztást elhódítani. 
A védvám megdrágí t ja a kistermelés anyagjai t , eszközeit, tehát meg-
nehezíti a kistermelő küzdelmeit és megakaszt ja érvényesülését. 

Megjegyzem, hogy nem holmi tudatlan, szájas, elavult kisiparos-
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demagógia alátámasztására gondolok, hanem az egészséges, értékes, 
szakképzett elemekre, amilyen szerencsére nagyon sok van. Amikor az 
intellektuell pályákról a középosztály fiait és a hivatalnokokat ipari 
produktiv pályákra buzdit juk, akkor nem a gyári proletársors lebeg 
előttünk végcél gyanánt, hanem a kisgyáros. Westfália (Solingen, 
Remscheid). Szászország, Thüringia kisüzemei sokkal értékesebb háló-
zatát képezik Németország társadalmi erőinek, mint Berlin örökké 
forrongó nagy gyárkolosszusai, amelyek impozánsak nagyságukban és 
technikai tökéletességükben, de megdöbbentenek szociális veszélyeik 
kel. Amerika 6 millió. Anglia 3 millió, Svájc 200.000 munkanélküli je 
riasztó memento az indusztrializmus u t jának követése ellen. Ha már 
áldozatot akarunk hozni az ipari tevékenység fejlesztéseért, tegyünk 
meg mindent a kisüzem és a középüzem érdekében. De ezeknek semmi 
szükségük sincs a védvámra, ami csupán az u t juka t eltorlaszoló ipari 
feudalizmus érdekeit támogat ja . A valódi nemzeti iparfejlesztés érdeke 
tehát ellentétes a védvámhoz fűződő magánérdekekkel. 

Nem megállitani kell a gyárak fejlődését, de mérsékelni az ipari 
koncentrálódás lendületét és megakadályozni monopolisztikus hajlandó-
ságainak érvényesülését. Minden rossz, ami elsietett és ami túlzóit, ami 
a természetes fejlődés eltorzitása- A kereskedelem ut ján fejlődő ipari 
tevékenység, mely a belső fogyasztás állandó és biztos ta la ján áll, a 
kisbankári iparfejlesztő tevékenység, amikor a pénztőke és a kereske-
delem közvetlenül együtt dolgozik a technikai termelőképességgel. 
Franciaország kis- és középüzemi jellege való Európának, de nem 
Amerika utánzása. Amerika a technikában utolérhetetlen, hiszen azzal 
együtt fejlődött. De nem követhet jük. Amelyik nép mohón beleveti 
magát az amrikanizmiisba, az a technika-közgazdasági előnyöket a 
szociális-kulturális dezorganizáció súlyos hátrányaival tartozik meg-
fizetni. Minden idegen intézmény tulsietett áttelepitésével, minden el-
hamarkodott utánzással csak a rossz tulajdonságokat telepitjük át az 
előnyök nélkül és a saját belső fejlődés lassúságán türelmetlenkedve 
széttiporjuk annak egészséges gyökereit. Az ősi germán erkölcsi érté-
kek dezolációja valóban túlzott áldozat az amerikaias indusztrializmus 
kongó előnyeiért. A mai viszonyaink, történelmünk és hajlandóságaink 
számára szintén sokkal közelebb áll Franciaország a maga kispolgári 
rendszerével, mint Amerika vagy- Németország lélekölő irama. 

Meg kell jegyeznem, hogy a nagyüzem technikai fölényének han-
goztatása gyakran falsumon alapszik, még pedig itt is az optikai be-
állitás hibássága okozza a helytelen megitélést. Amikor a kisüzemet a 
hatalmas gyárral összehasonlitják, megint a termelést tekintik primär 
tényezőnek és nem a fogyasztást, ugv tekintik, mintha a két üzem egy-
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másmellett állana és együtt indulnának a fogyasztás meghódítására. 
A termelési processzust csak a gyárkapuig vizsgálják. Pedig az utolsó 
kisfogyasztó kamarájáig kell a költségviszonyokat végignyomozni. Ha 
a falusi malom vagy szeszfőző üzemét a pesti nagymalmok és szesz-
gyárak üzemével pusztán a technikai rentabili tás szempontjából hason-
lí t juk össze, teljesen helytelen ítéletre jövünk a kisüzemekkel szemben. 
Mert a falusi háziiparos, a kereskedelembe közvetlenül bekapcsolt és 
teljesen azzal együtt élő kisgyár ott lakik a nyerstermelők és a fogyasz-
tók között, elmarad tehát a nyersanyaggyüjtés , romlás és ide-oda-szál-
litás költsége, az a nagy improduktiv hivatalnoki apparátus , amelyik 
kell ahhoz, hogy a nagy gyár, a kartell a maga anyagai t összegyűjtse, 
fölhalmozza, gyár tmányai t , felhalmozott árutömegeit pedig a fogyasztók 
kamráiba jut tassa. - Mennyi haszontalanul közbeiktatott „szellemi" 
bürokrata munka, mennyi ide-oda szállítás, a vasu tak meddő igénybe-
vétele áll elő emiatt. Amilyen kövér milliókat a kartellek és trösztök 
a közvélemény megnyerésére, a saj tó és a politikusok lepénzelésére el-
prédálnak, avégből, hogy a fogyasztó közönséget zavartalanul zsarol-
hassák, csak a közviszonyoknak erre a demoralizálására elpocsékolt 
vagyonokból mennyi valóban értékes tehetséget lehetne az ipar-
űzésre kinevelni és önállósodásában támogatni . A gyár ipar is teremt 
bizonyos kisegítő kis iparokat ; de több az amit elfojt. 

A pénzkapitalizmus és a termelés. 

Az ipari termelő erőket részben a nagyüzemek és kartellek mo-
nopolisztikus hata lma nyomja el, de tán még ennél is súlyosabban a 
finanzkapitalizmus szervezete és önálló különleges életműködése. A 
pénz az értékmérő és csereeszköz passzív szerepköréből az egyetemes 
világdiktátor hatalmába emelkedett . Külön kuta tás t igényelne annak 
megvizsgálása, vájjon az ipari termelő erők kultusza szempontjából 
előny-e vagy hátrány a Bankwirtschaft? Alkotni csak a spontán meg-
nyilatkozó egyéni erők tudnak, a bank csak megvárja amíg az egyéni 
vállalkozás átkinlódik a gyerekbetegségeken, elpusztul vagy megél, 
megvárja amig áldozata eléggé megerősödött ahhoz, hogy bár állan-
dóan elszívja erőit, azért mégis meghagyjon annyit , hogy tudjon szá-
mára állandóan uj erőnedveket termelni. A bank nem hagy élni, de 
nélküle nem tudunk megélni. Ezt a pénzpiacnak már befejezett monopo-
lizálódása okozza. A pénz diktál, pedig csak szolgálnia szabadna. 

A pénzpiac, amelynek a mindennemű termelő tevékenység ered-
ménye gyanánt kellene reflektálódnia, éppen ellenkezőleg, a sa já t maga 
hullámzását reflektálja rá az egész munkapiacra. A börze, a spekuláoió, 
a valutázás minden szolid munkát nevetségessé tesz. kigúnyol, befő-
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lyásol, megakadályoz. Hiába a legszorgalmasabb alkotó munka, a pénz 
sajátos élete mint szeszélyes vihar kering fölötte, mint földrengés 
morajlik lábai alat t , egy szempillantással elsöpréssel fenyegetve a be-
csületes szorgalom minden verejtékes eredményét. 

Az Ipari Forradalom. 

Anglia ugyancsak fá jda lmas vajúdással jutot t át a kereskedő 
államból az ipari államba. Egész mez-őgazdasági osztálya, szabad-
parasztsága, a yeomanrv elpusztult belé és a lakosság ugy felkavaro-
dott mint egy uj népvándorlásnál . Egyes nagyvagyonok felszökkenése 
ós a nagytömegek mélységes elnyomorodása volt az eredménye. A 
modern technika-pénzgazdasági kapital izmusnak ez a feloldó és á t 
csoportositó hatása mint valami amerikai hőhullám jött á t a konti-
nensre. Angliában 1776-al vesszük kezdetét, Franciaországban 1830-al. 
Németországban <1871-el. Nálunk a mesterséges iparfejlesztési akció 
adott bizonyos lökést ezirányban (1906—1910), valójában azonban 
csak az összeomlás óta (1918) érezzük vulkanikus hatását . A háborús 
kényszergazdálkodás siettette, az utóbbi évek kormányainak gazdaság-
politikai indolenciája meg még felülről is támogatta a mi Ipari Forra-
dalmunk földrengéses jelenségeit, amelyben legértékesebb társadalmi 
osztályunk pusztulásnak indult. A háborúban elpusztult a testi egész-
ség, azóta a lelki egészség. Ott az erő, itt az önzetlenség, a tisztes 
munka és a becsület. Ennek jelenségei is egész külön tanulmányt 
igényelnének, hogy társadalmi politikánk valódi ható tényezőit fölfed-
hessük és a követendő elveket a tények és szándékok reális mérlegeié 
sével megállapíthassuk. Csupán arra a problémára kivánok rámutatni: 
érdekünk-e ezt az Ipari Forradalmut siettetni, avagy inkább igyekez-
zünk ezt óvatosan lefékezni, vagy pláne elhárítani? A kér-
dés az, váj jon a világtörténelem előirta egyetemes emberi kultur-
fejlődésnek olyan fázisát jelenti-e ez. amelyen akár tetszik akár nem 
át kell menni, tehát jobb minél gyorsabban túlesni ra j ta? Nekünk, 
kelet népének, a Kelet és a Nyugat hídfőjénél kell-e és szabad-e a 
Nyugat minden hóbort ját , minden tévelygését fenékig kiürítenünk? 
Továbbra is részt kell-e vennünk a nyugati nagy nemzeteknek ebben 
az önfelőrlő lóversenyében, ebben a hiuságos külsőséges hajszában, ami 
annyira idegen és ellenszenves a mi mélázó kontemplativ hajlandósá-
gainknak? Nem a képességek és a szorgalom hiánya tar t ja vissza a 
magyar uri osztályt a kapitalisztikus életpályáktól, hanem örökölt 
antikapitalisztikus természete és ethikai érzéke, ami nem tud és nem 
akar fölmelegedni és feloldódni egy Balkán-kapitalizmusban. Az angol 
gentleman-kapitalizmus atmoszférája bizonyára nem volna ily vissza-
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riasztó számára. Hasonló az orosz nemzeti lélek természete. Nemcsak 
Dostojewski és Tolstoj, hanem az orosz közgazdaság sok tudós kuta-
tója is csalódottan elfordult a nyugat i indusztrializmustól és vissza-
vonulást prédikált az orosz társadalom történelmi formái közé. Az orosz 
katasztrófában bizonyára igen nagy része volt az indusztrializmus érde-
kelt jeinek, akik féltek ettől a békés konzerválódástól és inkább elő-
mozdítot ták a bolsevizmust, aminek kerülő u t ján a legbrutálisabb gyar 
mati rablókapitalizmus gyümölcsözött számukra. 

A 19. század öröksége hármas: a kapitalista szellem, a mecha-
nisztikus szellem, a kollektiv szellem. Az első a történelmi feudalizmus 
helyébe ülteti a plutokráciát , a bankokráciá t , a kartel luralmat, az ipari 
monopoliumokat, a pénzfeudalizmust, A mechanizáció a túlságba vitt 
munkamegosztás következményekép leprimitivizálja a szellemi fejlő-
dést és okozza a kul tura dekadenciá já t . A kollektivizmus megakadá-
lyozza a szelekciót, minden haladás a n y j á t az érvényesülésben és ki-
élezi a fa jok és osztályok harcát , a „tőke és munka" küzdelmeit. Mi 
minden történelmi fejlődés mellőzésével egy mondhatni natural-patriar-
chalizmus állapotából a kereskedelmi és az ipari állapot mellőzésével 
egyszerre a pénzuralmi rendszer legmagasabb iskolájába ugrot tunk át. 
A kapital ista, a mechanisztikus, a kollektiv szellem említett jelenségei 
ezért nálunk sokkal riasztóbb túlzásokkal tűnnek fel. mint volna 
akkor,, ha nálunk is a kellő alapépítmények realitása enyhíthetné 
szélsőséges jelenségeiket. De a történelmi kifejlődés fokozatai hiányoz-
nak és ez okozza azt, hogy nálunk a modern kapital izmusnak csupán 
há t rányai t szenvedjük, anélkül hogy előnyeit élvezhetnők. A kulturális, 
a szellemi és erkölcsi dekadencia betegségi tüneteivel szemben ellen-
állóképességük meggyöngült , azonban a tőke és munka harcában a 
Nyugat legfejlettebb eszközeivel dolgozunk. 

A védvámosság kiélezi mindezeket az ellentéteket és növeli az 
elégületlenség feszültségét. A nagytőke monopolisztikus helyzetét tá-
mogatva az Ipari Forradalom brutális pusztí tását fokozza, a társadalmi 
dezorganizáció sérelmeit és veszedelmeit súlyosbítja, 

A rythmikus hullámzások visszahatása a termelésre. 

A közgazdasági élet apálya és dagálya a konjunktúra . Ezt épp-
oly ismeretlen csodálatos társadalmi erők mozgatják mint, amilyenek a 
tengernek ezt az örökké hullámzó mozgását. És ez az akara tunkon java-
részt kívül eső tényező dönt el mindent. Ha a közönségben valami után 
erős vágy támad, lehet akármilyen vám és megnehezítés, a behozatal nő, 
ha meg ez a vágy és érdeklődés elapad mint a forrás vize, támogathat-
juk a belföldi ipart akárhogy és bárminő áldozattal, leszállíthatjuk a 
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vámot vagy eltörülhetjük, mégsem lesz forgalom. A divat, a hitel, a 
bizalom, a napfoltok hatása a búzatermésre, a pénz élete és sok más 
jelenség hullámszerűen érvényesül és befolyásolja a termelő munkát . 

A hausse és baisse e kisded játékai azonban eltörpülnek a tör-
ténelmi korszakok óriási hullámhegyei és völgyei mellett, amelyekben 
nemzetek tűnnek el és mások a zenitre fellendülnek, az épitő és rom-
boló korok nagy kataklyzmáiban. Az ipari alkotó tevékenységnek, 
akár a művészinek, — hiszen az alkotás lelkifolyamata ugyanegy, akár 
művészi alkotásról aká r vállalat megteremtéséről van szó, — nagy 
lendületet csak a nagy korok, a nemzeti lélek nagy dagály hullámai 
tudnak adni. Valami nagy nemzeti lelkesedést kell tudni a nemzetbe 
ihletni, ahogy tette 1830—40 körül Széchenyi és 1890 körül Baross 
Gábor. A politikai és társadalmi élet üdesége, tisztasága, meleg len-
dületű vérkeringése, bizalom a nemzet jövőjében, ragaszkodás az állam-
hoz és minden áldozat vállalása az állam megerősitéseért, nem kitün-
tetésért, elmért, koncért, hanem belső meggyőződésből, mert az állam 
sorsát mindenki a saját sorsának tekinti. A nemzeti szellem fölébresz-
tése, ez a tisztára eszmei munka sokkal többet ér és eredményesebb 
mint bármiféle vámtáblázatok és száraz szabályzatok, amelyeknek 
merev keretei üresek, mert kitöltésükhöz hiányzik a lelki tartalom. 

A nemzeti történelmek „nagy" hősi korszakai egyúttal a köz-
gazdasági életnek is a leggyümölcsözőbb periódusai. Amig a nemzeti 
lélek alszik vagy fáradt , kedvetlen, beteg vagy elundorodott, ha el van 
tiporva, igazságtalanságok és törvénytelenségek, elnyomás, osztály-
uralom vagy más eféle sérti, addig hiába minden dolgozni! dolgozni! 
buzdítás, és hiába a legnagyobb áldozat. Amint azonban az ugarban 
veszteglést megelégeltük és a költők és publicisták müveinek sikerül 
a holt vizeket hullámzásba hozni, a nemzeti megmozdulás hullám-
hegyén magasra siklik, akadálytalanul , a legnagyobb könnyűséggel 
a termelő ihlet, minden ágazatával. 

A nemzeti léleknek ezt a fölpezsdülését kell előmuiikálni, dol-
gozni és várni, előkészülni arra, hogyha majd megint-'egyszer kitör a 
gejzier, éltető sugarait fölfoghassuk, ha a dagály megindul, hajóinkkal 
készen ál l junk a kifutásra . De ehhez a szabadság fénysugara és az 
igazság melege kell. 

A mai védvámosság nem olyan természetű, hogy ezt a fényt és 
meleget nyúj tha tná . A védvám csak a valóban zsenge gazdasági viszo-
nyok között és a közszellem hullámzásának fölmenő ágazatában hozza 
meg gyümölcsöző hatásait, addig amig az egyéni vállalkozás, a szabad 
ipar rezsimje tart, és amig az ily nagy korszakok aranysugarai minden-
felé a bizalom, a hitel, a becsületesség és áldozatkészség erényeit ra-
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gyogtatják. De amint az ily építő korok lendülete hanyatlásba fordul, 
a destrukció és rombolás hullámvölgyében a védvámosság már csak 
az egoizmust növeli. List Frigyes és Széchenyi István tragikuma volt, 
hogy megelőzték korukat , mely még a reakció hullámvölgyében tespedt, 
amikor az ő prófétai lelkük már a bekövetkező nagy föllendülés ihle-
tében élt. List Frigyes nem a mai viszonyokra irta meg teór iá já t , hanem 
az akkori kezdetleges ál lapotokra, csak a valóban „zsenge" ipar hatá-
ráig a ján lo t ta a nevelő vámokat . 

Ámde amint a nemzeti ipar fejlettsége ezt a határ t már túllépte, 
és amikor a kartellek kötött piacot teremtettek, akkor a védvám már 
nem nevelő vám, hanem csak árdrágító vám, és annál erősebben válik 
kizsaroló vámmá, minél közelebb jut a vámtarifa a prohibicióhoz. 
Más az ipari termelés közjóléti és más a finánckapitalisztikus ideálja. 
Az előbbi a benthami, az utóbbi a rockefelleri ideál. Az első a leg-
nagyobb tömegek legnagyobb jólétére törekszik, az utóbbi az egyesek 
legnagyobb hatalmára A védvámosság a nagyvagyonokat megsokszo-
rozza, de nem emeli a közjólétet. Nem erősiti meg azt a lelki diszpo-
zíciót, amelyik a nemzeti szellem hősi korszakait előmunkálni és a 
nemzet j avára hasznosítani tud ja . 

Bekapcsolódás vagy izoláció? 

Az egyén, a nemzet és az emberiség lelki tüneményei között 
oly szoros kapcsolat van, hogy a reformok hatásai r a j tuk végigfutnak, 
mint a tóba dobott kő hullámgyürüi a tó egész felületén. Nincs önmagá-
ban álló jelenség. Mindennek van története, fejlődése és jövője, és 
összevissza hálózott kapcsolata szinte az összes többi jelenségekkel. 
Nincs külügy és nincsen belügy. Minden ország belügye külügy a 
többiek számára. Ha boldog izolációban a többi országtól távol esik, 
akkor csinálhat amit akar . De Magyarország nem fekszik olyan sze-
rencsésen mint Ujzéland vagy Island szigete, hogy a maga berendezke-
déseit nemcsak pro lege hanem de facto autonom intézhesse, a saját 
ideáljai szerint, tekintet nélkül a környező viszonylatokra és az egye-
temes korszellem követeléseire. Nagy-Magyarország inkább követhe-
tett volna elzárkózó politikát, amig önellátó gazdasági autarkia volt. 
De Csonka-Magyarországnak alig van ipari nyersanyaga; a mezőgaz-
dasági iparok kivételével javarészt behozatalra szorulunk. De ugy ez a 
behozatal mint agrárkivi telünk csak a do ut des elv alapján bonyolít-
ható le, komparat ív költség- és haszonkalkulációk ut ján. Nem lehet 
csak kapni, adni is kell, és a nemzetközi áruforgalomból is az az ország 
nyer, amelyik jobban tud dinamikailag kalkulálni, vagyis a külkeres-
kedelmi statisztika megbizhatlan és merev számoszlopai helyett az 
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áruforgalom társadalom átalakí tó hatásai t mérlegeli. A hosszú háború 
és elzártság folyamán például országszerte elhasználódtak a mezőgaz-
dasági és ipari termelés szerszámai, eszközei, gépei. Micsoda kár t jelent 
a sok zötyörgős szekér, amit a falusi bognárok nem tudnak kijavítani , 
a kisiparosoknak sőt gyá raknak is silány szerszámai és nyersanyagai, 
mennyi u j termelő erő nem tud érvényesülni, mert nem tud berendez-
kedni. A hazai szerszám- és gépipart a k a r j u k védeni azzal, hogy szá-
mára leköt jük -ezt a nagy fogyasztói szükségletet. Amíg ma jd odáig 
jutunk el, hogy ez a termelés a szükségletet minőségben, szállítási idő-
ben és árban valóban kielégítheti, addigra a szükséglők ugyancsak fel-
fordulhatnak. Nemzetgazdasági szempontból sokszorosan nagyobb az 
a veszteség, amit a termelőképességnek ez az egyetemes megkárosítása 
jelent, mint ami hasznot a szerszám- és gépipar monopolisztikus hely-
zete és a külföldi behozatal valutár is áldozata jelent. Vagy például, ha 
országos jellegű mütrágyázási akciót importtal csinálnánk mezőgazda-
sági többtermelésünk lökésszem előmozdítása érdekében. Minden kül-
földi kölcsönt is megér, a leggyümölcsözőbb befektetés, ami ipari 
nyersanyagok, gépek és szerszámok behozatalára irányul. Az évtizedes 
elzártság folyamán mindenből annyira kifogytunk, hogy nem csodál-
ható, ha néhány éven át a behozatal a normálisnál magasabb. Ez nem 
betegségi tünet, sőt ellenkezőleg, egészséges élet-vágy és oly bizalom 
bizonyítéka, amellyel a hitelező külföld nem tárgyi, hanem személyi 
képességeinket honorálja. A külföld bizalma dönti el, hogy küld-e 
nekünk árut , bizalma az embereink-bán és nem a statisztikáinkban. 

Amilyen hibás a stat iszt ikának pusztán számszerüségi alapon 
való megfontolása a behozatali oldalon, még veszedelmesebb ez a kiviteli 
oldalon. Minden ország a maga jólétének mértékét kivitelének, forszi-
rozásában lá t ja . Aki nem bírja iparcikkel, az t a r t j a az iramot nyers-
anyaggal, élelmi terményekkel, ami után elmaradhatat lan következmény 
a munkaerőexport , a kivándorlás. A belső jólét fokozása, a belső 
fogyasztópiac erősítése, ez a termelés növelésének egyedül egészséges 
út ja , Witte gróf gazdaságpoli t ikája, az élelmicikkek exportba kergetése 
és ezzel belső leszegényités, drágí tás és éhínség előidézése, nagvrész-
ben volt okozója Oroszország társadalmi összeomlásának. Az export 
csak akkor gyümölcsöző, ha a belső fogyasztóképesség kielégítését ós 
emelkedését nem károsí t ja , A kereskedelmi mérleg tana az import 
oldalon tul pesszimista, az export oldalon tul optimista. Az importtal 
szemben homorú tükör, ami mindent soványabbnak mutat, az exporttal 
szemben domború tükör, ami mindent kövérebbnek mutat mint- ami 
a valóság. 

A magyar gyáripar a volt Monarchia egységes gazdasági terű-
3* 
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létén igen szépen fejlődött . A fogyasztási szükséglet növekedése szem-
pontjából tán kissé lassan, társadalmi visszahatásai szempontjából tán 
tnl sietősen. Nagy gyárak alakul tak szubvenció nélkül is, közös vám-
területen az amortizált osztrák és cseh iparral. És boldogultak. Most 
meg csupa félelemből elzárkózást k ivánnak? Mezőgazdasági exportun-
ka t nem áldozhat juk fel a gyáripar i behozatal csökkentése kedvéért . 
Pedig nemcsak mezőgazdasági, hanem ipari exportunk is volt, sőt 
fejleszthető volna Nyugat felé is. A termelési költségek olcsóbb volta, 
a kikészitési el járás megszaporodott lehetőségei a minden irányba való 
éber orientálódást a ján l ják . Anachronizmus mai megcsonkított állapo-
tunkban az 1906 körüli önálló vámterület i ábrándok frazeológiáját 
felmelegíteni az elzárkózási politika érdekében. 

Különösen káros ez az elszakitott országrészekre való tekintettel. 
Minden cselekedetünknek kategorikus imperativusa: az integritás. Bár-
mit tegyünk, az integritás érdekében tesszük. Egész közgazdasági és 
kulturális poli t ikánkat ennek szolgálatára kell beállí tanunk. Nem holmi 
irredenta gascognádokkal , hanem céltudatos és ál lhatatos munkával . 
Az elzárkózás a hódítók érdeke. A mienk: minden eszközzel meg-
gátolni azt, hogy az ideiglenes országhatárok gazdaságilag megszilár-
dul janak. A gazdasági forgalom élénksége a kulturális kapcsolatok 
élénkségét is biztosit ja. Viszont az áruk áramlása ellen emelt kínai falak 
elfogják a nap melegitő sugarait , ku l turánk kisugárzását. A szellemi 
erők expanziója sokkal fontosabb mint az áruké. Minden szellemi és 
anyagi érdekünk a bekapcsolódás poli t ikáját követeli és az izolációt 
Öngyilkosságnak minősiti. Csonka-Magyarország csak szabadkereske-
delmi i rányt követhet . 

Ezekkel az érdekekkel szemben gyár iparunk nem követelhet 
magának áldozatokat . Sőt éppen ellenkezőleg, ezekért gyáriparunk is 
tartozik a legsúlyosabb áldozatokat meghozni. 

A nemzet termelő erőinek kifejlesztése és gyarapí tása a mi for-
radalmi és háborús korunkban az államok létszükséglete. A háború a 
politika folytatása, — más eszközökkel. A mai helyzet a háború folyta-
tása, — más eszközökkel. De az eszközök itt- és ott csak külsőleg el-
térők; céljuk, lényegük ugyanaz: a nemzet é le tvágyának kielégítése és 
ál lamiságának érvényesítése. 

És ennek a gyár ipar legyen a legfontosabb tényezője? Éppen 
csak 1 a gyár ipar? A természet erői és anyagai fölött való uralomnak 
egyesek kezébe való koncentrálása, ahelyett , hogy a köz javát szol-
gálnák? A kisipar, kisgyár és a közüzem fontosabb, a mezőgazdaság 
még fontosabb, a kul tura a legfontosabb! Az egyesek palotáinál fonto-
sabbak a népmilliók házikói. „Nagyobb szolgálatot teszünk a h a z á n a k 
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akkor, amikor polgárainak lelkét műveljük ki, mint mikor magas háza-
kat épitünk számukra; mert sokkal jobb. ha nagy lelkek laknak 
alacsony tető alatt, mintha nyomorult rabszolgák rejtőznek nagy 
házakban". 

Vágó József: A Ferenczi—Méh elv-vitában nekem jutott az a 
súlyos feladat, hogy elsőnek felszólaljak. Megnehezíti feladatomat, hogy 
Méhely tisztelt barátomat sokszor gondolatátugrásokra késztette az elő-
adása átfogó nagy anyagával arányban nem álló rövid előadási idő, 
könnyíti, mert fentartás nélkül magamévá tudom tenni azt a hatalmas 
okfejtést, amelyet Ferenczi miniszteri tanácsos ur magas színvonalú és 
gondolatelinditó előadásában a mult héten élvezhettünk. Ha csak Fe-
renczi tisztelt barátom előadásáról lenne most szó, lemondhatnék felszó-
lalásomról, amelynek egyetlen anyaga tehát csak a Méhely okfejtésével 
szemben való polémia lehet 

Az első, amit Méhely Ferenczi előadásán kivetnivalónak talál, 
az. hogy a mai zűrzavaros viszonyok között 10 éve akarja előre meg-
szabni a gazdaságpolitika útjait, Csodálom, hogy a szabadkereskedő 
Méhely épen ezt hibáztatja, hiszen ezzel az argumentációval sokkal in-
kább a kereskedelmi szerződéses politika ellen lehet sikra szállni, mert az 
ilyen szerződések csakugyan 1—2 évtizedre kötik meg a nemzetek kezeit. 
Ellenben az autonóm vámpolitika fentart ja a nemzetnek a szabad kér 
politikáját, amely azonban épen a freetradereknek nem szokott az 
Ínyükre lenni. 

Egy további vitás pont a két előadó közt, hogy Ferenczi a véd* 
vámoktól vár ösztönzést a külföldi tőke számára itt való ipari letelepe-
dés céljából, Méhely pedig közvetlen eszközöktől: prémiumoktól és 
szubvencióktól vár ja ezt inkább. A bel- és külföldi tapasztalat Ferenczi 
felfogását támasztja alá, mert vámvédelemmel már sikerült hatalmas 
ipart teremteni, a szubvenciórendszerrel csak elenyésző kis eredmé-
nyekre tett szert a magyaron kivül néhány balkán náció. Az a vád. 
hogy a vám burkolt fogyasztási adó, amely a fogyasztót terheli, „a 
szubvenció költsége pedig egyedül az államot terheli" — egészen ért-
hetetlen előttem. Mintha az államot terhelhetné valami anélkül, hogy 
az annak lakóit, tehát fogyasztóit ne terhelje. Az országnak mindkét 
rendszernél egyformán kell áldozatot hoznia, csak a szubvenciók-
pál az adófizető nem egyenesen az iparnak, hanem előbb az 
államnak áldoz, hogy aztán ez a maga bevételeivel az iparnak — több-
nyire csak egyes iparosoknak — juttasson belőle. A két iparfejlesztő 
eszköz közül a vámrendszer nagyobb hatékonyságát Méhely barátom 
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mutatta ki legeklatánsabban az autógyártás esetén. Miután csak egy 
gyárnak adtak szubvenciót, több nem is keletkezhetett. Ha védvámmal 
hívnak életre egy iparágat, a vámot annyi gyár élvezi, ahány annak alap-
ján létrejön. A másik példáját Méhelynek azért nem tudom megérteni, 
mert téves az a megállapítása, mintha asztalosiparunkat tönkretették 
Volna. Az ma is él és virul. De szerencsére Méhely ép oly kevéssé van el-
ragadtatva a szubvenciós rendszertől, mint a védvámoktól. mert előadása 
további folyamán annak összes hátrányait a tudós boncolás szabályai 
szerint felsorolja. Ebben teljesen egyetértek vele. éppugv, mint a tuli-
pánmozgalomról elmondott találó észrevételeivel. Egyet azonban el-
felejtett Méhely elmondani, azt t. i.. hogy mindez csak a fájdalmasan 
nélkülözött! vámpolitikai önállóság- szurrogátumaként került alkalma-
zásba s hogy ezekre mind nincs szükség, amióta élhetünk az ipar-
fejlesztés mindenütt, nálunk is 2—3 év óta, bevált eszközeivel: a vám-
védelemmel. Ezek a tapasztalatok amellett szólnak, hogy nem alap-
talan teória a védvámosság s hogy nemcsak terória. mint Méhely 
állítja, akiről nem tudom, mért beszél professzor létére lenézéssel a 
teóriáról, amely ha empíriából szűrődik le, egyfelől jó teória s másfelől 
prakszisnak is jó, mintahogy a jó teória sohasem kerülhet ellentétbe 
a prakszissal. 

Nagy tudományos apparátussal bizonyítja aztán Méhely. hogy 
a természetes fejlődési folyamat során elernyedés áll be az ipari fejlő-
désben, „amint a termelők magukat a belső fogyasztási piacon idegen 
versenytől biztonságban, megóva érzik". Szerény nézetem szerint ez majd 
a jövő évtized problémája lesz. Először csak hadd fejlődjék ki a vám-
védelem biztonsáci érzete alapján az az ipar, amely majd ha kifejlődött, 
kartellbe fog állani, hogy kisebb legyen a vesződése és gondja. Majd 
ha meglesz ez az ipar és a védvám csakugyan el fogja ernyeszteni, aztán 
\— majd 10—-20 év múlva — teszünk majd róla, hogy el ne ernyedjen, 
akkor — de majd csak akkor —; fogjuk szüség esetén megvonni tőle a 
védvámban rejlő biztonsági érzést és elernyesztő narkotikumot. De ipart 
létre sem hivni, mert életbehivó eszköze, a védvám elernyesztöleg fog 
hatni, az eltévesztett gazdasági politika volna. Lehet, hogy Méhelynek 
igaza van abban, hogy az ipart a túlságos biztonság megrontja, de 
előbb csak keletkezzék mégis ez az ipar, még ha a túlságos biztonság 
nyúj tása árán is, majd ha meglesz az ipar. meg lehet vonni fokozatosan, 
vagy a szükséghez képest egészen is, a túlzott biztonság érzetét. 

Szerencsétlenül jár Méhely mindenütt, ahol konkrét példákra 
utal. Igy pl. a háborús termelésre való hivatkozása egészen elhibázott, 
mert épen az ő álláspontja ellen szól. Egyszerűen nem áll az, hogy 
„hiába volt 1914 óta a fogyasztók megterhelése, hiába már egy évtized 
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óta az egész belső fogyasztás a belső termelés számára biztosítva, ebből 
többtermelés nem származott." A háború alatt számos gyárunk keletke-
zett, a legtöbb pedig szerfelett kibővítette üzemét, A mezőgazdasági ter-
melés sülyedése — férfi munkaerő hiányában — alig szorul magya-
rázatra, Vámok semmiesetre sem okozták, hiszen ezek 1914 óva fel van-
nak függesztve. 

Teljesen egyetértek Méhely Kálmán tisztelt barátommal abban 
is, hogy ,.minden termelésnek elöljárója: a fogyasztás" s hogy „a fo-
gyasztás előfelételei: igény és tehetősség". Épen ezekből a tanításokból 
lehet levezetni az iparfejlesztés és a védvámpolitika szükségességét. 
Hogy lehessen nevezetesen nálunk tehetősség, fogyasztóképesség, ha a 

• tömegek nem jutnak jólfizető munkaalkalomhoz? Ahhoz, hogy itt a fo-
gyasztás erősödjék, először az kell, hogy fizetőképesebbé váljék, ezt 
pedig csak az ipari fejlődés adhatja meg. Attól ne tartson Méhely 
barátom, hogy a lakosság életigényei nem elég magasak egy egészen jói 
fejlett ipari termelés foglalkoztatására. Ezidőszerint az igények, sőt 
maga az igényeken jóval innen maradó fogyasztás is fölülmúlja még 
magát a termelést is. Innen közgazdaságunk pusztító passzivitása is. Itt 
hitelből, eladósodásból, vagyonemésztésből fogyasztanak, pedig igé-
nyein alul fogyaszt a legtöbb. I t t tehát még' van tere a termelés fejlesz-
tésének. Mekkorát kell itt még fejlődni, hogy csak a leszorított igényii 
fogyasztás is kielégíthető legyen s mennyivel nagyobbat kell még ha-
ladni a termelés fokozása terén, míg majd az igények kielégítése mér-
tékéig felküzdi magát! A gyárkéményeknek rengeteg hosszú sorát 
kell ahhoz még életbehivni s miután ezek védvám nélkül valahogy nem 
akarnak felépülni, a védvámra való kilátás pedig már több. száz gyárat 

. varázsolt elő a földből, én Méhely helyes tanaiból s a fogyasztás erősí-
tésére vonatkozó követeléséből se tudok más eredményt levonni, mint 
a védvám apológiáját. Lehet, hogy „a szabad kereskedelem állandóan 
a termelés tökéletesítésére kényszerít", de mit tökéletesítsen a szabad- * 
kereskedelem ott, ahol még nincs is elégséges termelés? Előbb teremt-
sen a védvám ipart, aztán majd áttérhetünk a freetradere, hogy hadd 
tökéletesedjék majd aztán az ipari termelés. Angliában is ez volt a sor-
rend. Előbb volt a védvám és az ipar kifejlődése, aztán jött a freetradc 
korszaka, amely hogy fenékig termelési tökéletesedés volt-e, annak 
megítélését Méhelyre bízom. Az angol mezőgazdaság a freetrade folya-
mán összezsugorodott, az ipar pedig a védvámos német birodalomban 
legalább ugy tökéletesedett, mintahogy elavult s inferioritásha került a 

szabadkereskedő Angliában. 
Nem akarok ez alkalommal polémiába bocsátkozni Méhelylyel a 

kartellek dolgában, de bármennyire csak a hátrányaikat élezi ki, még-
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sem tudja megrontani azt a vágyamat, hogy bár már ott tartanánk, 
hogy a kartellek tömegével szemben kelljen megvédenünk azok áldo-
zatait. Ezúttal csak annyit erről a tudományban annyit vitatott kér-
désről, hogy lehetnek a kartellek még oly csapnivalóan gonosz alakula-
tok, a vámrendszer egy ettől egészen'független kérdés, mert 1. vámmal 
nem védett árukban is vannak kartellek, 2. nem szűkölködött kartellek 
hijjával a szabad kereskedő államok egyike sem és 3. nem minden vám-
mal védett iparágban kerül kartellalakulásra a sor. 

Nem kivánom Méhelyt a nagyüzemek elleni ellenszenvére vonat-
kozó fejtegetéseinek terére sem követni, mert ma ezen a helyen nem az 
a kérdés, hogy helvesebb-e 100.000 önállóan gazdálkodó kisexiszteneia, 
vagy 10 gyár á 10.000 bérmunkás, hanem az, hogy a két termelő fonna 
közül bármelyik is miként tiivassék életbe ezen a földön, amelyen élünk 
és amelynek passziv gazdasági életéből ki kell kerülnünk, nehogv el-
pusztuljunk. Én még akkor is a 10 gyár á 10.000 munkás mellett optál-
nék, ha Méhely bármely meleg szociális érzékkel bizonyitja is a 100.000 
önálló kisexiszteneia nagyobbmérvü kívánatosságát, mihelyt azt látom, 
hogy 10 gyár hamarább hivható életbe, vagv hogy ez a 10 gyár többet 
produkál, mint az a 100.000 exisztencia. 

Az az inkább érzelmi bázison nyugvó ellentét, amelyet Méhely a 
technikai és a szociális előny közt fenforogni lát, szintén egészen füg-
getlen a védvám, vagy szabadkereskedelem kérdésétől. Az a sivár kép, 
melyet Méhely az indusztrializmus árnyoldalairól fest, annyira ráillik 
a szabad kereskedő Angliára, mint a védvámos Amerikára. Azok a 
modern kisgyárak, melyek ideál gyanánt lebegnek Méhely előtt, szin-
tén a túlzóan védvámos Német Birodalom létesülményei s már azért 
sem látok a védvám dolgában összefüggést e kérdéssel. Méhely hiheti 
azt, hogy ezeknek a kisüzemeknek nem áll érdekükben a védvám, ez 
üzemeknek a tulajdonosai azonban ezt nem hiszik. Hiszen Magyar-
országban az önálló vámterületnek mindig a kisipar köreiben volt 
a legtöbb rajongó hive. „Franciaország kis- és középüzemü jellege való 
Európának, de nem Amerika utánzása" mondja Méhely s nem jut 
eszébe, hogy ideálként megint egy védvámos országot állított oda. 

Az a szempont, hogy nyersanyagok dolgában Csonkamagyar-
órszág kevésbé autarch, mint Nagy-Magyarország, csak annyiban 
jöhet a vámpolitika intézésénél figyelembe, hogy Csenkamagyar-
országnak sem szabad nyersanyagokra vámot vetnie, ami fel sem téte-
lezhető s amire Ferenczi előadása semmi támpontot sem nyújtott . Nem 
tudom, mire alapitja Méhely abbeli aggodalmát, hogy a hazai szerszám-
és gépipar akár minőségben és árban, akár szállitási időben verseny-
képtelen volna, hiszen neki is tudnia kellene, hogy épen ez a két iparág 
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az, amely a külföldi piacokon, is szorongatja a cseh gép- és szer-
számipari, sőt számos versenyterületről már ki is szorította azt, Már-
pedig a világpiacon semmi sem védi a magyar szerszám- és gépipart , 
árbeli fölénye sem elegendő a versenyipar lebirására, ehhez minőség-
beli fölény vag}' legalább is egyminőség kell és a szállítási határidők 
legalább is olyan respektálása, aminőt a béke helyreállítása óta meg-
szoktak. De ha jók a mi szerszámaink és gépeink a külföldnek, akkor 
nem lehetnek azok oly félelmesen rosszak idehaza sem és akkor elesnek 
mindazok a messzemenő kasszandraszerü balsejtelmek is, amelyek 
Méhel.y barátomnak a közjóért aggódó szivét eltöltik. Nem látom 
továbbá be, hogy mért kelljen mezőgazdasági többtermelésünk lökés-
szerű előmozdítása érdekében mütrágyázási akciót importtal csinál-
nunk, amikor elég a műtrágya egyes nyersanyagait behozni s belőle 
fölényes berendezésű Szuperfoszfátgyárainkban a műtrágyát gyártani? 

Méhely azzal igyekszik megnyugtatni a normálisnál magasabb 
behozatal miat t aggódókat , hogv ez nem betegségi tünet, hanem egész-
séges étvágy jele és a külföld bizalmának a bizonyítéka. Hiszen ha 
csupa gép, szén és műt rágya kerülne a túlzott import révén hazánkba, 
nem aggódnék én sem, de menten el fog az ag-gódás, amikor látom, 
hogy elfogyasztásra s el hordásra szánt áruk kerülnek ide be fölös 
számmal. Ami pedig a külföld bizalmát illeti, annak csak egyik oldala 
a nekünk nyúj tot t áruhitel, a másik oldala a fizetési mérleg romlása, 
az eladósodás és a valutaromlás. A statisztikával is sok baja van Mé-
helynek. Tagadhata t lan sok éleselméjüség van abban, amit a számok 
dinamikájáról mond. csakhogy épen a dinamika megvilágításában leg-
aggasztóbb gazdasági helyzetünk. Vájjon megfontolta-e Méhely bará-
tom pl. azt, hogy mit jelent egy ország hitelt élvező kereskedőire nézve, 
ha az 1921-es statisztika által 12 milliárddal kimutatott összes cseh be-
hozatal már 1922 nyarán 350 milliárd korona tartozást jelentett csak a 
budapesti textilkereskedők terhére. Ez az, amit a számok dinamikájá-
ból én hozok ki és én irigylem azok rózsaszinlátását, akik a statisztika 
lebecsülésével jobb szinben lát ják közgazdaságunk helyzetét a valósá-
gosnál. A statisztika — igaz — a nyomorról nem is nyú j t leplezetlenül 
hü képet, a kép maga szomorúbb a statisztika tükrénél is. 

Milyen iól meglátta Méhely Oroszország társadalmi összeomlá-
sának igazi okát a Witte-féle nyersanyagexportforszirozásban! Lám, 
mihelyt nem a magyar nyersanyagexportról van szó, milyen világosan 
ismeri fel ő is a nyersanyagexport elmaradhatatlan következményét a 
munkaerőexportban, a kivándorlásban! Hiszen ez az, amitől Ferenczi-
vel együtt én is féltem hazánkat: a nyersanyagkivitelre való rászo-
rultságtól s az ennek nyomában járó emberexporttól. Ebből azonban 
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csak az a tanulság vonható le, hogy nekünk tehát nyersanyagainkat 
magunknak kell idehaza saját itthon tartandó munkaerőinkkel feldol-
goznunk s a feldolgozott á rukat szabad csak exportálnunk. Ha ez tőke-
szegénységünk miatt egyelőre nem megy saját erőnkből, akkor a kül-
föld tőkéjét kell idecsábitammk, ha máskép nem, hát vámvédelem ki-
látásba helyezésével, ha annak kedvéért annyira idedől az a külföldi 
tőke. Lehet, hogy Méhelynek igaza van, hogy sok minden, amit ö fel-
sorolt, sokkalta fontosabb objektive a vámvédelemnél, de ha a külföldi 
tőkés — szubjektív tévedésből talán — mégis attól teszi függővé tőkéjé-
nek magyar iparvállalatokba való helyezését, akkor mégis jó gazdasági 
politikát csinál Ferenczi, amikor a külföldi tőkét azzal vonzza, amivel 
azt lehet. 

Méhelv az ipari kikészítő eljárás megnagyobbodott lehetőségeire 
hivta fel előadása végén a figyelmet. Az ipar nem lehet neki ezért a 
figyelmeztetésért elég hálás De csak a meglevő, őt ugylátszik már 
kielégitő ipar. Ahhoz, hogy a kikészítő eljárás haszna a gazdasági 
mérleg passzivitását lényegesen ellensúlyozza, egy sokkal szélesebb 
bázisú ipar kellene, hogy a belszükséglet kielégítésén felül még a kül-
föld részére is kikészítő munkát folytasson. Ugy látom, hogy a döntő 
különbség Méhely és Ferenczi vámpolitikai felfogása közt abban van, 
hogy Ferenczi a magyar gyárak számát és az ipari termelés mennyiségét 
kevesli, Méhely pedig sokalja. Hogy mért sokalja, annak magyaráza-
tával adós maradt. 

Ezzel szemben én azt látom, hogy minden iudícium, amiből or-
szágok gazdasági jólétére következtetni tanultunk, sajnos, hazánk foko-
zatos gazdasági pusztulását mutat ja . Mindenekelőtt itt van az ország 
gazdasági mérlege. Többet fogyasztunk, mint termelünk. Fölemésztjük 
ezzel az országot, ha ez igy tovább megy. Erről statisztika nincs, csak 
jelekből lehet felismerni ezt a passzivitást, ezért Mé-helynél nagyobb 
hitelességre is számithat. A legfőbb jel, amely a termelést felülmúló 
fogyasztásra utal: a fokozódó drágaság még stabil valuta mellett is. 
A fokozódó drágaság ilyenkor arra vall. hogy áruhiány van, amely az 
árak felemelésével védekezik a túlfogyasztás ellen. Az áruhiány drága-
ságot okoz, hogy csak a legvásárlóképesebb kevésszámú fogyasztó 
fogyaszthasson. De vannak statisztikai számok is, amelyek a fogyasz 
tást nagyobbnak tüntetik föl a termelésnél. Cukor- és zsirimportunk 
ilyen félreismerhetetlen jelek. Magyarország még a trianoni határokon 
belül is zsir- és cukorexportáló ország lehetne. Most, importálja e cikkek 
jelentős mennyiségét, hogy a termelését felülmúló fogyasztását kielégít-
hesse. Mezőgazdasági termelésünk még szerfölött távol tart attól a 
terméseredménytől is, amelyet itt a háború előtti években elértünk, holott 
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már akkor is mennyit szavaltunk elmaradottságról s a többtermelés 
szükségességéről! S akkor is teljes joggal, mennyivel több joggal azon-
ban ma! A földreform végrehajtása során a termelés nem hogy növe-
kedne, ellenkezőleg évekig a csökkenésével kell számolnunk. Minden 
statisztika nélkül pusztán a gazdálkodásnak ez a deficitje arra int, hogy 
többet kell dolgozni, hogy nem szabad a mezőgazdasági munkanélküli-
séget tétlenül szemlélni. 

De nemcsak a mezőgazdaságban nem folyik elég és főleg nem 
elég intenziv munka, hanem az állam- és önkormányzati igazgatásban 
és a kereskedelemben sem. Ezek a trianoni béke legközvetlenebb áldo-
zatai. A köztisztviselők fölös száma már átment a köztudatba, azok 
nagy részének produktiv foglalkozásokra utalásával, mint nemzet-
létünk egyik legfontosabb feladatával már minden tényező tisztában 
van. Legyen szabad ez alkalommal a kereskedelmi munka hatófokának 
sülvedésére rámutatnom s ebből levezetnem azt a tételt, hogy hazánk az 
iparosodás kényszere alatt áll. 

A kereskedők száma a trianoni határokon belül a háború előtti 
időkhöz képest ugy abszolúte mint relative szerfölött megnövekedett. 
E helyen nem akarok statisztikával jönni, különösen azon horror 
statistici után nem, amely Méhelv barátom beszédében megmutatkozott. 
Inkább a fejlődés dinamikai okaira akarok rámutatni. Az abszolút szám 
növekedésére a háború folyamán került a sor. amikor nemcsak nálunk, 
hanem az egész világon kereskedősegédek, utazók, magántisztviselők 
tömegesen önállósulni igyekeztek. Ennek okai közismertek. Néhány pél-
dával is szolgálhatok. A drogárunagykereskedelmet Magyarországon 
3—4 cég látta el. ma Budapesten több mint 12 cég vetette magát erre 
a bransra. A vaskereskedőkkel, textilüzletekkel, a gépüzletekkel épigy 
vagyunk, de még könyvkereskedő is több van Csonkamagyarországon, 
mint volt Nagymagyarországon. A statisztika ezt a megfigyelést szin-
tén megerősíti. Relative ez a növekedés még jelentősebb és arra vezet 
hető vissza, hogy a háború előtt is az ország nagykereskedelme Buda-
pesten koncentrálódott, amely innen a központból látta el magyar é& 
importált áruval az egész országot. Trianon leszakasztotta Budapestről 
az ország kétharmadát, de a városoknak négyötödét is s igy megmaradt 
a centrális budapesti nagykereskedelem a Hinterland nélkül. Már most 
vegyük még hozzá, hogy külkereskedelmi forgalmunk az ország elsze-
gényedése, életszínvonalának siilyedése, vásárlóképtelensége miatt 
egytizenegyedrész annyi árutömeget mozgat, mint békében. Ennélfogva 
relative kétszer annyi kereskedő kénytelen a megtizedelt áruforgalomból 
megélni, ami magángazdaságilag képtelenség, közgazdaságilag pedig 
legalább is nem hasznos. Azt mondhatnák erre a szabadkereskedelmi elv 
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hivei, hogy majd a kereskedelmi érintkezés felvétele az elszakadt or-
szágrészekkel ú j ra munkához és keresethez fogja juttatni a fölös számú-
nak látszó kereskedőket. Ne tessék vámpolitikáikig elzárkózni és meg-
nyílnak a szomszéd államok sorompói is tranzitókereskedőink előtt, 
akik igy önmaguk és az ország- megélhetéséről » majd gondoskodnak. 
Nem tudom ezt az optimizmust magamévá tenni, mert látom, hogy 
közben mi történt. Közben az történt, hogy valutakülönbségek támad-
tak Budapest, Szabadka, Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Kassa, Pozsony 
stb. közt. Közben az történt, hogy e városok kereskedői maguk nagy-
kereskedőkké alakultak át, akik közvetlenül érintkeznek ugyanazokkal 
a beszerzési forrásokkal, amelyekből Budapest merit, E városok bizo-
nyos fokig maguk is ambicionálják azt a transitokereskedelmet, amelyre 
Budapest fekvésénél fogva bizonyára hivatottabb. kereskedői talentu-
mánál fogva képesebb is, de amelyet valutáris és egyéb okoknál fogva 
mégsem ragadhatna el egészen azoktól a városoktól s nem kevésbbé 
talentumos kereskedő gárdájától . 

Képzeljük csak el pl. hogy holnaptól kezdve szabadon gyűjthe-
tünk megrendeléseket a tőlünk elszakított városokban. Utazóink meg-
jelennek Kolozsvárt, Kassán. Eperjesen, Marosvásárhelyen, Újvidéken 
stb. Kitörő örömmel fogadják őket e városok kereskedői, mert- szimpa-
tizálnak a rég nem látott, megszokott és megkedvelt utazókkal. A meg-
ható viszontlátás örömérzésének kölcsönös megnyilvánitása után aztán 
rákerül a sor üzletkötések megbeszélésére. Félek tőle, hogy itt aztán 
halálos kiábrándulás következik be. Az utazó bemutatja árumintáit, 
A kassai cég főnöke azt látja, hogy reichenbergi, brtinni áruval kínálja 
őt a budapesti utazó. De hiszen ezt az áni t ő közvetlenül sa já t országá-
ban belül valutadifferencia és valutarizikó nélkül, közbeiktatott köz-
vetítői haszon nélkül is beszerezheti! De vájjon eljut.unk-e idáig is? 
Képzelhető-e, hogy amig szomszédos országaink vezetőinek lelkiisme-
retét az országrablás terheli, addig azok simán be fogják engedni ma-
gukhoz a mi utazóinkat? Lelkiismereti furdalásaik miatt nem fognak-e 
minden utazóban irredenta-ügynököt gyanítani? Aztán meg csak azon 
mulik-e ma a gazdasági érintkezés ujrafelvétele. hogy vámok ne állják 
ennek ú t já t? összes szomszédos országainkban devizaközpontok 
működnek s féltékenyen őrködnek azon. hogy ne import u t ján fedez-
tessék az ottani szükséglet. Hiába bontanánk mi le a vámfalakat, az 
övék továbbra is megmaradnának, épen. mert nemcsak áruink, hanem 
embereink ellen is védekeznek. Ezen nem segitenek kereskedelmi szer-
ződések sem. amelyek egyhamar nem is fognak létrejönni, vagy csak 
szűk keretek között. Nem miattunk vámpolitikusok miatt, hanem szom-
szédaink méltán rossz lelkiismerete miatt. 
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De feltéve a legjobb esetet, hogy megvalósul szabadkereske-
dőink minden álma, hogy a valutarizikó sem akadályozná a tömeges 
árucserét — vajion az igy előálló üzleti haszon csak megközelítőleg is 
kiegyensulyozhatná-e azt a deficitet, amelyet közgazdaságunk s fizetési 
mérlegünk mutat? Arra még csak Hollandia mutat példát, hogy keres-
kedői haszonnal lehessen egyensúlyozni a kereskedelmi mérleg passziv 
tételeit. Az is tengerparti fekvése s gyarmatbirtoka miatt. Szegény 
Csonkamagyarországnak mekkora külforgalmat s mekkora haszonnal 
kellene lebonyolítania ahhoz, hogy passzivitását leküzdje! Fizetési mér-
legünk — jóvátétel, külföldi adósságok utáni kamatfizetés, invesztíciók 
stb. nélkül — feinig jövő évben vagy 100 milliárd koronára. Kinek van 
akkora fantáziája, hogy elképzelje kereskedelmünk olyan terjedelmű 
megnövekedését, hogy abból 100 milliárd korona haszontöbblet szár-
mazzék az országra? 

Mindebből az következik, hogy előbb-utóbb nemcsak fölös számú 
köztisztviselőink számára kell keresnünk produktiv elhelyezkedést, de 
fölös számú kereskedőink is körül fognak nézni uj kereseti lehetőségek 
után. Hiszen a kereskedelmi mérleg passzivitása magángazdasági 
aszpektusban kereskedőosztályunk külföldi eladósodását jelenti. 
Amilyen örvendetes volt a külföld bizalma cégeinkhez és az a hitel, 
amelyet nekik a kommün bukása után nyújtot tak, amiyira meg-
bosszulja magát ez a hitel az azt igénybevett kereskedőkön. Hiszen ők 
külföldi valutákban adósodtak el s a hitelbe kapott árukért sülyedö 
értékű papirkoronákat vettek be! Csuda ezek után, hogy ezen elvérez-
nek? Csuda ezek után, hogy a 12 milliárdnyival kimutatott 1921-iki 
cseh import révén most 300 milliárdnyival tartoznak? Az 1922-ik év 
még nagyobb passzívummal fog végződni s a kereskedők eladó-
sodása nőttön-nő. Meg is indult már az a processzus, amely el 
nem maradhat. E pályáról egyre többen elkívánkoznak. Aki tehette, 
a szomszédos országok városaiba tette át működése szinhelyét. Mások 
gyárakat alapítottak, vagy legalább fiaik részére alapítanak. Cseh, 
osztrák és német beszerző forrásaikat veszik rá arra, hogy szereljenek 
le odahaza néhány száz orsót vagy szövőszéket és telepítsék áfc ide. 
így áradt be az utolsó években jó, produktiv külföldi tőke és egyesült itt 
magyar kommerciális képességekkel. így gyarapszik és nőttön-nő a 
hazai textilipar, igy szerezte vissza a Trianon előtti 240 chemiai gyár-
ral bíró ország a maga csonkaságában újra azt a 120 gyárat, amely 
a békediktátum folytán róla levált. A fejlődésnek ezt a lassú menetét 
aztán lökésszerüleg gyorsította néhány nagy vállalat alakulása. Nagy 
bankjaink és nagy iparvállalataink háborús ipari létesítményeiket szin-
tén külföldi tőke bevonásával igy alakították át békeüzemekké. És 
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mindez köszönhető annak a varázsnak, amelyet az uj Önálló vám-
politikai országalákulat gyakorolt a külföldi tőkére. Minden ilyen u j 
alakulás előtt beható érdeklődés folyt az alapitók részéről a jövendő 
vámtételek iránt, amelyek magasságát évek sorára kormánytanácsilag 
biztosíttatták maguknak. Ilyen fontosnak ta r t ják maguk a gyáralapítók 
a kielégítő vámvédelmet, bármilyen alárendelt jelentőséget tulajdonít-
sanak is annak a szabadkereskedők a maguk theoretikus dogma-
hitükben. 

Újra felvetem a kérdést: milyen pályára menjenek a fölös számú 
kereskedők, ha majd nem tudják magukat a kereskedelemből fentar-
tani? Az intellektuális pályákról a numerus clausus szorítja le őket. 
A mezőgazdasági termelésre való áttérésnek is meg vannak a maga 
nehézségei. Különleges szaktudás kell hozzá, amely a legkevesebb ke-
reskedőben van meg, önálló földtulajdonhoz az ismert okok miatt nem 
juthatnak. Ha kivándorulni nem akarnak, ipari pályára kell menniök. 
Kézműipari üzemet nem nyithatnak, mert annak az u j ipartörvény a 
maga megszigorított formalisztikus képesítési előírásaival állja az út já t . 
Kénytelen-kelletlen az egyedül szabadon álló gyáripari termelésre 
kénytelenek áttérni az országnak nagy hasznára. 

Felszólalásom befejezéséül legyen szabad csudálkozásomnak ki-
fejezést adnom afölött, hogy a szabad kereskedők nem igen törik a 
fejüket azon a súlyos és egyre égetőbben sürg'ős problémán, hogy 
miként kerüljön ki az ország abból a pusztuló állapotból, amelyre a 
háború befejeztével sodródott, illetve hogy miért hunynak szemet a ki-
bontakozás problémájával szemben? Egyedül a külkereskedelmi statisz-
tika intő szavának leintésével a kibontakozás problémáját elintézni 
mégsem lehet. Többet importálni az exportértéknél csak egyéb re-
szurszok birtokában levő áll^uiok engedhetnek meg maguknak. Magyar-
ország nem ilyen ország s nem is válhatik egyhamar azzá. Évi 100 mil-
liárd koronás többtermelés segíthet csak hozzá a kibontakozáshoz. A 
mezőgazdaság virtualiter képes volna ugyan erre a többtermelésre, de 
a közel jövő nem biztat ezzel mégsem. Az országot mégsem szabad 
jelen gazdasági állapotában meghagyni azzal, hogy előbb-utóbb magá-
tól fog rendbejönni minden. Hiszen biztos, hogy valahogy rendbe is 
jönnének in az állapotok. Csakhogy mikorra és milyen áron? Előbb 
még nagyobb igénylefokozódásnak kellene beállnia, még több vagyon-
értéknek kellene idegen kézbe kerülnie. Mennyivel egyszerűbb és em-
berhez méltóbb: elszántan az ipari fejlődés útjára lépni és függetlenítve 
belső szükségleteink ellátását a külföld termelésétől, idehaza lehetőleg 
mindent előállítani, amire anyagaink és talentumaink képesítenek ben-
nünket. Szakemberek véleménye szerint 3—4 év munkájával textil-
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iparunk teljesen ki lesz épitve. Ez idő alatt egyéb iparágak terén is jó 
előre juthatnak. Ennek előfeltétele a bevált vámpolitika továbbfoly-
tatása és céltudatos kiépítése lévén, mért habozni, mért nem elszántan 
a kibontakozás út jára rálépni? 

Miután én más lehetőségét és módját a kibontakozásnak nem 
látom, Ferenczi miniszteri tanácsossal együtt én is az iparfejlesztés 
orientációja mellett kardoskodom. 



Harmadik nap: 1923. dec. S. 
Mutschenbacher Emil dr., az OMGE. ügyvezető h. igazgatója, 

első sorban kimentette kényszerű elmaradását a megelőző vita-ülésről, 
aminek hivatalos elfoglaltsága volt az oka « ami miatt az előző fel-
szólalásokkal csak a sajtóközlemények nyomán foglalkozhat. Kifejtette 
ezután, hogy amidőn az ipari és mezőgazdasági vámközpontban tömö-
rült gazdasági érdekeltségek immár hosszú hónapok óta. nagy szorga-
lommal és alapossággal dolgoznak az uj autonóm vámtarifa előkészí-
tésén, teljes tudatában vannak a reájuk nehezedő nagy felelősségnek, 
mert valóban a messze jövőbe kiható, nagy jelentőségű döntésről, egész 
jövő gazdasági politikánk irányelveinek megalapozásáról van szó. A 
felelősség annál nagyobb, mert csupa ingadozó és bizonytalan, vagy 
éppen1 ismeretlen tényezővel kell számolni. Nem tudván és nem akarván 
beletörődni a mai lehetetlen helyzet v ált o z h a ta tl an ságáb a : nem tudhat-
juk, minő vámterületre s mily vámhatárokhoz, mekkora termelésre s 
minő belső fogyasztáshoz, miféle külföldi versenyviszonyokhoz, milyen 
értékekhez és termelési költségekhez szabjuk számitásainkat. Ennyi 
ismeretlenből helyes megoldást kihozni valóban nehéz feladat. Éppen 
ezért egyelőre csak az átmeneti viszonyoknak megfelelő, ideiglenes 
megoldásról lehet szó. Ámde ehhez is tisztában kell lennünk az ország 
egyetemes gazdasági érdekei szempontjából követendő irányelvekkel. 
A maga részéről is ezt a szempontot kivánja első sorban figyelembe 
venni, amidőn a kérdéshez a mezőgazdasági érdekeltség részéről szól 
hozzá. 

A magyar önálló vámtarifa előkészítő munkálatai során ismét 
felujult a szabadkereskedelmi és védővámos elvek régi harca. A két 
irányzat jelszavait hangoztatják jobbról-balról, a maga részéről azon-
ban nem kíván ebbe az elméleti vitába belevegyülni. Még pedig annál 
kevésbbé, mert egyik elvet sem vallja dogmának, hanem szerinte min-
dig az adott viszonyok és a célszerűség döntik el, melyik irányzat mily 
mértékben alkalmazandó. Ugyanazok az államok hol szabadkereske-
delmi. hol védővámos politikát folytattak, aszerint, amint jól felfogott 
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érdekük ezt megkívánta . I t t tehát nem annyira elvi, mint inkább cél-
szerűségi, illetve — egy adott gazdasági helyzetben — szükség szer üségi 
kérdésről van szó. 

Mutschenbaeher Emil dr. ez után kegyeletes szavakkal emléke-
zett meg a Magyar Mezőgazdasági Vámpolitikai Központ főelőadói 
tisztjében nagynevű elődjéről. Rubinek Gyuláról, aki vámpolitikai kér-
désekben egyik első szaktekintélyünk volt s akinek korai elvesztése 
ebből a szempontból is pótolhatat lan hiányt jelent az országra nézve. 
Köztudomásu tény, hogy Rubinek Gyula volt az agrár vámvédelmi 
irányzat legszakavatot tabb és legelszántabb előharcosa, aki egy súlyos 
mezőgazdasági válság végzetes hatásainak orvoslása céljából a régi 
szerződéses vámterület keretében a magyar mezőgazdasági termelés 
részére az osztrák iparral arányos védelem biztosításáért, a nemzeti 
termelő munka védővámok oltalma alatt való fejlesztéseért szóval és 
tollal évek során át harcolt. Ugyanez a Rubinek Gyula azonban 1918-
ban, a wilsoni elvek érvényesülése esetére a kontinentális forgalmi 
szabadság, a szabadkereskedelem elvi a lapjára helyezkedett s ugyan-
ebben az irányban indította meg a Magyar Mezőgazdasági Vámpolitikai 
Központ ujabb munkálatai t , amelyeket azonban a közbejött összeomlás 
megszakított. Rubinek Gyula 1918. évi vámpolitikai tanulmányainak és 
uj irányú tá jékozódásának eredményeit a Budapesti Szemle 1919. 
január havi számában közzétett, jövő gazdasági berendezkedésünkről 
szóló érdekes tanulmányában foglalta össze. Ott egyebek között a követ-
kezőket mondotta: 

„Magyarország gazdasági érdekei szempontjából mérlegelve a 
wilsoni elveket és a társadalom szocializálódásának hatását , meg kell 
állapitanunk, hogy akár megcsonkított, akár épségben fenntartot t 
államterülettel kell is számolnunk, egyaránt érdekünk a szabad keres-
kedelmi irányzat érvényesülése. Magyarország mindkét esetben jelen-
tékeny mezőgazdasági feleslegekkel rendelkező állam lesz s ezekkel lesz 
lehető valutánk helyreállítása, külföldi tartozásaink törlesztése. Minél 
szabadabb lesz a mozgás, minél kevesebb akadály hárul kivitelünk elé, 
annál gyorsabban és biztosabban következik be a kívánatos gazdasági 
egyensúly, pénzünk vásárló erejének emelkedése." 

Majd igy folytat ja Rubinek Gyula: „Amint nem szolgáltathattuk 
ki gazdasági érdekeinket egyoldaliikig Ausztria iparának s az ipari 
védővámok reánk nehezedő terhét egyenértékű agrárvámokkal kellett 
ellensúlyozni: éppen ugy ma, amidőn ennek szüksége nem áll fenn, ami-
dőn az agrárvámok, mint erősen kiviteli államban már nem fognak 
érvényesülhetni, sernäii értelme sem volna,, hogy fogyasztásunkat akár 
mezőgazdasági, akár ipari vámokkal terheljük. Akkor a szabadkereske-
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delem az érdekünk, amely nem árt a mezőgazdaságnak sem, mert mire 
nagy versenytársaink termelése helyreáll s mire ezek terményfeleslegei 
az európai piacokon ismét megjelenhetnek, addig a mi termelésünk 
szedi a vámot, addigra fokozatosan á t a l a k u l . . . s ami a legfontosabb, 
az igen magas szállítási dijakban mezőgazdaságunk hosszú ideig nagy 
vámvédelmet fog élvezni." 

Majd kifejti Rubinek, hogy iparunknak sincs oka a szabadkeres-
kereskedelemtől tartani, mert mire a külföldi verseny teljes erővel 
jelentkezhetnék, addigra a mi iparunk is megedződik a szabad verseny-
ben. Egyébként pedig jövőjük első sorban azoknak az iparágaknak van, 
amelyek nyersanyagát idehaza állítjuk elő. Idetartoznak első sorban a 
különféle mezőgazdasági iparágak, melyek terményeinket itthon dol-
gozzák fel és értékesebb alakban ju t ta t ják a piacra. Végül természet-
szerűleg kedvez a szabadkereskedelmi irányzat a kereskedelemnek, 
melyre, mint a Kelet és Nyugat közti közvetítőre, mint- a dunai forga-
lom lebonyolítójára nagy jövő vár. Ezért Rubinek Gyula a legnagyobb 
fontosságot az akkori viszonyok között és a wilsoni elvek érvényesü-
lését feltételezve, a vasúti és hajózási forgalom szabadságának tulajdo-
nította és gazdasági szempontból ennek biztosítását tekintette az elkövet-
kező béketárgyalások alapfeladatának. Ugy hitte, hogy a békeszerző-
désben Wilson elvei érvényesülnek s hogy ezek révén a gazdasági ér-
dekek közössége, ha nem is politikailag, de gazdasági téren gyakorla-
tilag meg fogja valósítani valamilyen formában a dunai konföderációt. 

Mindabban, amire Rubinek Gyula 1918. év végén gondolat-
menetét felépítette, keserűen csalódnunk kellett. Csalódtunk nemcsak 
Wilsonban, hanem csalódtunk akkor is, amikor igazságos békét, amikor 
gazdasági megegyezést reméltünk. Kaptunk ehelyett önkényes, kegyet-
len kényszerrendszabályokat s lát juk, hogy a hangoztatott wilsoni elvek 
helyett a legmerevebb elzárkózás érvényesül. Ily körülmények között 
le kell vonnunk csalódásunk logikai következményeit. Mert hiszen mi-
ként gondolhatna ez a megcsonkított, kifosztott kis ország a maga el-
szigeteltségében arra, hogy miután Portoroseban és Genovában nem is 
a szabadkereskedelem, hanem csak a kereskedelmi szabadság mellett 
tört — mindeddig hasztalanul — lándzsát, most egész Közép-Európa 
kereskedelmi polit ikájának uj irányt próbáljon adni? Nekünk alkalmaz-
kodnunk kell most is az adott viszonyokhoz, tehát a célszerűségi elv 
szükségképpen védővámos politikára késztet ismét bennünket. 

Hiszen látjuk, hogy világszerte a védvámos irányzat érvényesül 
s minden állam igyekszik a vámpolitika eszközeivel is támogatni saját 
gazdaságának a háború következményei után való helyreállítását. 
Egyébként nemcsak a külső viszonyok nyomása, hanem pénzügyi okok 
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is a védővámos irány felé terelnek, mert hiszen az államkincstár a mai 
viszonyok között legkevésbbé mondhat le a vámbevételekből kinálkozó 
tetemes jövedelemről. Persze ebből a szempontból olyan vámtételek 
megállapítása volna szükséges, amelyek nem gátol ják meg a forgal-
mat s igy valóban biztosítanak az ál lamnak bevételeket. De egyszerre 
fiskális és prohibitiv tétel: ez képtelenség! 

Azonban nemcsak a külső kényszerhelyzet, nemcsak a pénzügyi 
szempont utal bennünket a védővámos rendszerre, hanem a belső gazda-
sági szükségszerűség is. Ferenczi Izsó nagy alapossággal és szaktudás-
sal kidolgozott előadói beszédjében az érvek egész sorozatát csoporto-
sította a belföldi ipar fejlesztése és fenntar tása mellett. Meggyőző érveit 
első sorban az ország legelső termelési ágára, mezőgazdaságunkra kell 
azonban alkalmaznia, mert nagy tévedés volna azt hinni, hogy a némely 
terményfeleslegeivel kivitelre utal t mezőgazdaságnak semmi szüksége 
sem volna vámvédelemre. 

Ezzel szemben Mutschenbacher mint jellemző példára utal egy 
jóval hatalmasabb kiviteli ország, az Egyesült-Államok példájára , ahol 
a kanadai olcsóbb és silányabb mezőgazdasági termékek versenyével 
szemben 'a Mac Kinley-bill védelmébe vette az Unió termelését és gaz-
dáit, Hiszen a mezőgazdasági termények sokfélesége mellett könnyen 
lehetséges, hogy míg egyes minőségekkel k i ju tunk a külföldre, addig a 
külső piacokon velünk versenyző államok egyéb terményminőségekben 
a magunk piacán is versenyt támaszthatnak nekünk s védelem hiányá-
ban kétfelől szoríthatnák le, sőt semmisíthetnék meg egyes termelési 
ágak jövedelmezőségét, A mezőgazdaság érdeke is megkívánja tehát a 
vámvédelmet s ebből a megfontolásból kiindulva készítette elő a Magyar 
Mezőgazdasági Vámpolitikai Központ a mezőgazdasági vonatkozású 
vámtételekre nézve a maga javaslatai t . 

Nem szabad azonban egyik irányban sem túlzásba esni. Amily 
végzetes hiba volna védtelenül hagyni mezőgazdasági termelésünket, 
éppen olyan helytelen a másik véglet: túlzott vámtételek követelése, 
aminő irányzat egyes iparágaknál mutatkozott . Nem ta r t j a ugyanis ,a 
szóló helyesnek azt a politikát, mely nyersanyaghiányt , szénhiányt, a 
termelési viszonyok különbözőségét mind pusztán védővámok segítsé-
gével akarná kiegyenliteni. A gazdasági kinai falnak ez a politikája 
általános drágulásra vezet és egyetemes szempontból sokkal nagyobb 
károkat okoz, mint aminő hasznot esetleg haj thatna egyes iparágaknak. 
A belső termelés termelési eszközeinek megdrágítása, hogy csak példa-
képpen utal jon a benzinre, petróleumra, műtrágyára stb.-re, feltétlenül 
nehezíti az általános megélhetést és csökkenti a belső termelés kifelé 
való versenyképességét. Holott mezőgazdaságunk fejlesztése, nemcsak 
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általános szempontból, hanem közvetlenül az ipar érdekében is nagyon 
fontos, mert hiszen virágzó mezőgazdaság az ipar legjobb és legbizto-
sabb fogyasztója. Nyomatékosan hangsúlyozza a szóló éppen ezért, hogy 
a vámvédelemnek nem szabad egyoldalúnak lennie, hanem a nemzeti 
munka és termelés minden ágát, az ipart és a mezőgazdaságot egyként 
arányos, de minden túlzástól ment, az okvetlenül szükségeset meg nem 
haladó védelemben kell részesíteni. Vagyis igazi védővámokkal, nem 
pedig tiltó vámokkal kell a belföldi termelés fejlesztését szolgálni és 
nem szabad a közérdek szempontjából indokolatlan és káros monopó-
liumokat biztosítani egyesek részére. 

Jól meg kell gondolni, hogy a mezőgazdaság elsorvadása min-
denütt a legvégzetesebb következményekkel járt.- A belföldi gabona-
termelés elhanyagolása buktat ta meg Karthagót és Rómát s minden két-
ségen felül áll, hogy a gazdasági fejlődés és a jövő nagyság a hazai 
földben gyökerezik. Ezért a mezőgazdaság fejlesztése az iparosítás és 
többtermelés irányában a nemzeti megerősödésnek is legtermészetesebb 
módja és eszköze. De ehhez paritásos mérsékelt vámvédelem szükséges. 
Ez természetszerűleg kölcsönösen bizonyos áldozatot ró a másik terme-
lési ágra, mint fogyasztóra. Ahol az egészséges iparfejlesztés előfelté-
telei adva vannak, a mezőgazdaság készséggel vállalja is — magasabb 
belátástól vezérelve — ezt az áldozatot, Azt azonban senki sem vár-
hat ja el józanul mezőgazdaságunktól, hogy termelési eszközeinek mes-
terséges és túlzott megdrágítása árán istápolva egyes iparágakat, saját 
jövedelmezőségének és versenyképességének ássa meg a sírját. Ilyen árat 
az iparfejlesztésért nem hajlandó és nem is fog a mezőgazdaság fizetni. 

Azonban meggyőződése szerint, erről nincs is szó, legfeljebb egyes 
túlzók tervezgetései mennek el idáig. Nem ismeri a kormány vámtarifa-
tervezetét, csak az érdekeltségek előterjesztett és nagyobbrészt egy-
mással össze nem egyeztetett javaslatait . Reméli azonban, hogy a kor-
mány ott is. ahol a különböző álláspontok összeegyeztetése nem sike-
rült, meg fogja találni a helyes középutat, mert csak ez felelhet meg 
az ország egyetemes érdekeinek, mert csak ez szolgálja a belföldi ter-
melés józan, megfontolt, mérsékelt és egyarányos védelmét, a belföldi 
piacnak a belföldi termelés részére való biztosítását. 

Ezután nagy vonásokban, tételenként ismertette a szóló a mező-
gazdasági érdekeltség állásfoglalását a főbb mezőgazdasági termények 
vámtételeire vonatkozólag és kimutatta, hogy a gabonanemüeknél a 
mezőgazdasági érdekeltség a régi autonóm vámtarifa tételeinél alacso-
nyabb, a termelési költségek, a termelési feleslegek, bel- és külföldi ár-
viszonyok számbavételével kiszámított vámtételeket kiván, az állat-
tenyésztés és a kertgazdaság egyes ágait azonban az eddiginél némileg 
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magasabb vámtételekkel k ívánja , a változott viszonyoknak megfelelően, 
megvédetni. Utalva más államok hasonló irányú vámpolitikai kezdetné 
nyezésére, a szóló az általános vámpolitikai irányzatba való beleillesz-
kedés szükségességét hangoztatta és semmi esetre sem tar t ja megenged-
hetőnek, hogy az agrár Magyarországon egyoldalú és túlzó ipari vám-
védelem érvényesüljön, vagy hogy belföldi termelésünk k iv i t e l i érde-
keknek feláldoztassék. 

Hogy a mezőgazdasági érdekeltség mennyire kész számolni a 
jogosult ipari érdekekkel, azt bizonyítja egyebek közt a kükészitési el-
járás tekintetében elfoglalt á l láspontja is. amely a legmesszebbmenő 
méltányossággal számol érdekelt iparágaink kivánalmaival. A mező-
gazdaság is teljes tudatában van annak, hogy fejlődő hazai ipar, mint 
biztos fogyasztó s mint a gazdasági megerősödés tényezője, mily nagy 
jelentőségű. Viszont az ipar is kell, hogy számoljon a mezőgazdasági 
termelés érdekeivel és a ké t szempont bölcs összeegyeztetése lesz 
hivatva biztos és szilárd gazdasági pillérekkel megalapozni az erős. 
boldog, virágzó jövőjű Magyarországot. » 

Naményi Ernő: Nem egyes termelési ág- egyoldalii nézőpontjából, 
hanem a szó igaz értelmében közgazdasági szempontból kell a vám-
politika kérdésével foglalkoznunk. Hogy ez az álláspont fedi az ország-
lakossága legnagyobb részének a mezőgazdaságnak, a kereskedelemnek 
és — last not least — az ipar túlnyomó nagy részének érdekeit is és 
hogy ez a nézőpont nagyon közel áll a szabadkeresekedés felfogásához, 
az csak bizonyitéka annak, hogy „közgazdasági" szempontból más állás-
pont helyes nem lehet, Az előadó urnák arra a megjegyzésére, mintha 
az ő álláspontját csak a „szabadkereskedelem álmodozói" nem tennék 
magukévá, csak azt válaszolom:- nem hiszem, hogy azok közül, akik 
a készítendő vámtarifához 'komolyan hozzászólnak, akadna a szabad-
kereskedelemnek bármily meggyőződéses hive, aki azt kivánná. hogy 
egyoldalúan oly törvényt hozzon <a magyar nemzetgyűlés, amely az 
összes védő- és különösen pénzügyi vámokat egy tollvonással meg-
semmisítse. Ha azonban e pil lanatban a szabadkereskedelemnek meg-
valósítása nagyon kevéssé valószínű, a védelmi rendszer ' - - sőt vég-
eredménybn nem is a védelmi rendszer, hanem a tilalmi rendszer — 
ama apológiájából, amelyet Ferenczi Izsó őméltóságától hallottunk, egy 
tételt sem fogadunk el és foglalkoznunk kell ezenkívül azzal ia kérdés-
sel is, hogy vámpolitikai tekintetben e pillanatban milyen álláspontot 
tar tunk helyesnek. 

A napokban igen szellemes kis irat került a kezembe, melynek 
irója abból a tényből, hogy egy, az emeletről ledobott kavics gyorsab-
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ban ért le a földre, mint egy párna, megállapítja,- hogy a gravitáció 
törvénye rég idejét mult előítélet, amellyel foglalkozni felesleges. Sok 
hasonlatosságot látok a kérdés múltkor hallott beállítása és a füzetke 
ál láspont ja közt. A tilalmi rendszert, mint egyedül gazdaságost 
és termelésre vezetőt mu ta t j a be az előadó ur, nem is igyekezve 
cáfolni azt , ami ellene felhozható és amit már könyv tá rakra menő írá-
sokban végérvényesen bebizonyítottak. A kérdés felvetését sem fogad-
ha t juk el. Az előadó ur azt az a l ternat ívát állít ja a rossz valutájú és 
iparilag fejletlen országok elé, hogy vagy felhasználják a csábítás és 
ösztönzés minden eszközét arra, hogy a foglalkoztatást és rentabilitást 
kereső idegen tőke segítségével, kiépítsék termelő appará tusukat ily 
utón megerősödve egy jobb jövő számára, vagy pedig beérik fizető-
képességük mértékéig idegen készáruk behozatalával, míg elszegé-
nyedve és belső harcoktól kimerülve politikailag is p rédá jává lesznek 
egy gyarmatosí tó szomszédnak. Eltekintve e mondatban attól, ami csak 
frázis, mindenekelőtt az al ternat íva második részével kell foglalkoz-
nunk. Végre egyszer már szeretnők, ha ez az általános, bebizonyitottian 
hamis és ezerszer megcáfolt álláspont eltűnnék a vámpolit ikai vi ták 
fegyvertárából. Behozatal á la longue kivitel nélkül nincs. Lehetetlen 
tehát bármily ország részére behozni, anélkül, hogy exportál jon. Sőt 
maga a behozatal serkent leginkább exportra. A külkereskedelmi mérleg 
passzivitásából származó konklúziók levonását már igazán figyelmen 
kivül hagyhatnék, különösen akkor , amikor külkereskedelmi érték-
Statisztikánk a valuta-rothadás folytán a maihoz hasonló labilis ala-
pokon nyugszik. Teljesen hamis az a beállítás, hogy ma nálunk nincs 
termelés. Termelésünk van, nem csökkent nagyobb mértékben mint 
másutt , sőt kivitelünk sem jelentéktelen azokban az iparokban, ame-
lyeknek természetes előfeltételei megvannak. Nem szabad azonban el-
felej tenünk azt, hogy akár lesz vámvédelem, akár nem, ipari termelé-
sünknek alkalmazkodnia kell ahhoz az u j gazdasági alakuláshoz, amely 
Csonka-Magyarország szük határai közt áll rendelkezésére a volt 
monarchia ötvenmilliós fogyasztási területe helyett. Szükségszerűen uj 
vállalatok fognak alakulni, mások pedig bezárják műhelyüket, hisz a 
fogyasztóterület megváltozása mellett némely iparágunknak majdnem 
teljességét elvesztettük, más iparágunknak pedig teljessége megmaradt. 
Egyik-másik ipari nyersanyag teljesen hiányzik, holott feldolgozó ipara 
nagyrészben megmaradt és vice versa. Természetes tehát az a folyamat, 
amely egyes ipartelepek felállításával megindult, de épp oly természe-
tes az is, hogy egyik-másik iparág, telephelyfeltétele megszűnt, Ezek 
az első iparok elhelyezkednek majd minden vámvédelem nélkül is, de 
ha többtermeléshez akarunk jutni, akkor egyes iparoknak — különösen 
azok egy részének, amelyek alakulásukat vagy fejlődésüket a háborús 
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viszonyoknak köszönhették — meg' kell szűnni ök. Az a beállítás, 
mintha tilalmi rendszer nélkül itt nem lehetséges termelni, a leghatá-
rozottabban visszautasítandó. Súlyos kárt szenvedett az ország termelő-
ereje a trianoni békeparancs folytán, de életképtelennek nem akar juk 
tekinteni, amint ha a való tényekhez ragaszkodunk, nem is tekint-
hetjük annak. 

Az előbb azt a sokat haj togatot t , de legtöbbször kellően át nem 
gondolt szót használtuk, hogy „többtermelés". Végre egyszer már meg 
kell néznünk, hogy a védővám híveinek többtermelést hirdető szólama 
mögött mennyi igazság van. Mindenekelőtt a mezőgazdasági többter-
melés kérdését kell tekintetbe venni. Hogy e téren a védővámoktól 
semmi eredményt várni nem lehet, abban, azt hiszem, egyetértünk az 
előadó úrral. Hogy azonban egyes mivelési ágakban milyen aberratiőf 
idézett elő a védelmet követelő epidémia, arra f rappáns példa az, hogy 
a mogyoró behozatalának meggátlását k ívánták a termelés fejlesztése 
céljából; holott tudvalevően mogyorót eddig is főleg Olaszországból 
hoztunk be, melynek k l ímájá t még a minden varázseszközzel rendel-
kező védővám sem telepitheti át hozzánk. Nem érthetünk egyet sem az 
előadó úrral, sem Vágó tisztelt barátommal abban, hogy a mezőgazda-
sági termelést és ennek fokozását mint quantité negligeablet kezelik. 
Magyarország megcsonkítása folytán még fokozottabb mértékben lett 
mezőgazdasági jellegű ország, mint a háború előtt. Nem tagadom, hogy 
a földbirtokreform sajnálatos módon sok tekintetben visszaveti a mező-
gazdasági többtermelést, de mindenesetre túlzott Vágó tisztelt barátom 
összehasonlítása a környező országok „földbirtokreform"-jával. Le-
gyünk tisztában azonban azzal, hogy a mezőgazdasági többtermelést 
semmiféle védővámmal tenyésztett ipari termelés pótolni nem képes 
és ipari termelésünknek is l e g f o n t o s a b b része az, amely természetesen 
támaszkodik fejlett mezőgazdasági termelésünkre s amelynek fejlődése 
mezőgazdasági termelésünk révén védővámok nélkül is biztosított. 

A védővámmal idevarázsolandó ipari többtermelés képe pedig 
teljesen hamis. A védővámok nem ipari többtermelést, hanem kevesebb 
termelést vannak hivatva előidézni. Amit a védővámok elérhetnek, az 
az ipari többféle termelés, és nem többtermelés. Ne felejtsük el, hogy a 
hatvanmilliós piac helyett iparunknak csak alig nyolc millió — leg-
nagyobbrészt mezőgazdasági, tehát rendkívül kis szükséglettel biró — 
lakosú ország áll rendelkezésére. Az ipari tömegtermelés tehát alig 
néhány cikkben támaszkodhatik kizárólag, vagy csak túlnyomó részben 
is a belföldi fogyasztásra, A többi cikkekben kivitelre kell iparunknak 
berendezkednie, aminthogy külkereskedelmi statisztikánk életképes 
iparágainkban igen jelentékeny kivitelt mutat fel: liszt, keményitő. 
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kaucsuk, bőr, gép, villamosgépek, izzólámpák stb. A termelt értékek 
összessége a védelem folytán nem növekszik, mert a munka-alkalom nem 
emelkedik, csak eltolódik. A nemzetközi verseny a munkát azokba a 
termelési ágakba koncentrál ja , ahol tényleg ..többtermelést" lehet el-
érni s ennek folytán a termelt értékek összességét emeli. A védővám a 
produktiv termelési ágakra való koncentrálást hiusitja meg. A munka-
megtakar i tás t — minden többtermelés a l fá já t és ómegáját — teszi lehe-
t e t l e n n e l tőkének vámvédelem segítségével improduktív termelési 
ágakba való i rányítása. Ha a viszonylagosan keveset gyümölcsöző ter-
melési ághoz kötöt t munka felszabadul, megfeleően gyarapszik a gaz-
dasági egész termelési lehetősége; a termelést tehát előmozdítja. A kül-
földi verseny egyes termelési ágakat tönkretesz vagy redukál, c'est 
qu'on voit, de a külföld nem adja a jándékba áruit és a belföld azokat 
csak áruval fizetheti — des produits ne s'achètent que par des produits, 

— és igy, ha a külföldről aka runk vásárolni, többet kell termelnünk — 
c'est qu'on ne voit pas. A védővámos nem lát ja azt, hogy az import, 
amikor egyes elburjánzott gazdaságtalan termelési ágaka t kigyomlál, 
munkaerőt , ta la j t , tőkét teremt azoknak a termelési ágaknak, amelyek 
gazdaságosan produkálnak. A behozatal előfeltétele a kivitel kifejlődé-
sének, más szóval oly gazdasági ágak fejlődésének, amelyekben a nem-
zeti munkának nagyobb termelő ereje van, mint amilyenekkel az idegen 
munka rendelkezik. A vámvédelem a nemzetietlen munkát védi a nem-
zeti munka rovására. A védelem nem mozdítja elő a termelést, hanem 
megrögzíti kev-ésbbé produktiv ágakon. Csak a külföldi verseny kény-
szeritheti a belföld gazdaságát a legtermékenyebb utakra . Ha a nemzet-
közi árucserét kirekeszt jük abból a birodalomból, melyet a háború előtt 
elfoglalt, akkor többtermelésről beszélni nem lehet és a háborús károk 
jóvátétele tovább fog tartani , mintha a szabad verseny hatásai t nem-
csak a fogyasztás, hanem főleg a termelés fokozása érdekében kifejt-
heti. A megállapítás második része tehát nélkülözi a komoly, tudomá-
nyos alapot. Az első rész sem különb. Azt mondja, hogy a rosszvalutáju 
és gyenge termelésű országok minden rendelkezésre álló eszközzel sze-
rezzék meg a valutaerős országokban rentabilitás után váró tőkét. A jó-
valutáju országok tökéjének édesgetése tagadhata t lanul rendkívül fon-
tos közgazdaságunkra nézve. E célból a lehető legteljesebb mértékben 
kedvessé kell tenni országunkat a befektetésre, de csak addig a határig, 
amíg közgazdaságunk érdekeivel összeütközésbe nem kerülünk. A rossz 
valuta magában még nem biztosit exportprémiumot, hanem csak a 
romló valuta, Ez is csak ideig-óráig tart és igy a rossz valutáju ország 
számtalan bajával nem mindig kedves befektetési hely .a jóvalutáju 
tőkésnek. Ne felejtsük el. hogy a jóvalutáju országok legnagyobb részé-
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nek szintén súlyos gazdasági helyzete van és helyzetük, s igy a tőke-
képződés is esak ugy javulhat meg, ha a tőke a többtermelést elő-
mozditó és igy a gyenge va lu tá ju országok vásárlóképességét növelő 
vállalkozásokban fog elhelyezkedni. Hogy az ilyen vál la la tok alapításá-
nak előfeltételeit meg kell teremteni, az természetes. De az is igaz, hogy 
a vámvédelem éppen a legdrágább, a legerkölcstelenebb csalétek lesz 
akkor , amikor az állam mindent a tőke elidegenitésére követ el, amikor 
az ipari törvényhozás — amire Méhely Kálmán helyesen muta tot t rá — 
tőkeellenes tendenciát muta t , amikor az adózási rendszer olyan, hogy 
végeredményben alig lehet elvárni oly tökétől, amely nem tisztán uzso-
ráskodás céljából jön, hogy megpróbálkozzék itt elhelyezkedni. Ha a 
tőke csalogatására minden mást megtennének, akkor talán lehetne 
arról beszélni, hogy a vámtar i fa szerkesztése alkalmával ezt a néző-
pontot is tekintetbe vegyék, de amikor e tekintetben semmi sem tör-
ténik, akkor az a l ternat iva első részének fogalmazása épp oly kevéssé 
áll ja ki a bírálatot, mint a második. 

Menjünk egy lépéssel tovább. Az előadó ur kijelenti, hogy a vám-
tarifa jellege a vámvédelem. Védeni a k a r j a a meglevő indusztriát és 
védelmet akar nyú j t an i a megteremtendő iparoknak. Tehát egész ker-
telés nélkül k imondja , hogy nem nevelővámot akar , célja nem az, hogy 
ipart neveljen, hanem hogy mindent, a meglévőt és meg (nem lévőt 
védje. Mindenkinek kedvez. A mindenkinek nyú j to t t kedvezés pedig, 
amint Léon Say helyesen á l lapí t ja meg, nem kedvezés senkinek. A védő-
vám egyetlen célja az lehet — amint ezt a védővám egyik legjelesebb 
theoretikusa, Fontana Russo, megál lapí t ja — hogy a tőke átmenetét 
egy szenvedő termelési ágból egy nagyobb hasznot biztcsitó termelési 
ágba megkönnyítse. Ez a cél, a tőkének a gazdaságosabb termelési 
ágakra való koncentrá lása — ami a többtermelést egyedül képes elő-
segíteni — a beteg termelési ágak védelmével meghiusul, semmivé lesz. 
A beteg termelési ágak védelme nem jelent mást, mint a fogyasztó 
zsebéből lehetővé tenni oly iparágaknak fennmaradását, amelyeknek 
természetes lét alapja nincs meg. Ez pedig a többtermelést lehetetlenné 
teszi és az egész gazdásági életet beteg és ingatag a lapokra helyezi. 
Védhető volna talán az az álláspont, hogy védővámmal is tápol juk 
azokat az iparokat , amelyeknek organikus előfeltételei megvannak, de 
funkcionális okoknál fogva magasabb előállítási költségeik, vannak , 
mint külföldi konkurrenseiknek, de a mindenkinek nyújtotta védelem 
senkit sem véd, hiszen nem tesz mást, mint ál talános drágulást idéz elő 
és mindenkinek árt , kivéve annak a kevésszámú tőkésnek, akiknek 
életképtelen ipara igy esetleg a köz rovására t a r tha t j a magát, Az elő-
adó ur kijelentet te, hogy az itt elfoglalt álláspont hamis, azonban e 
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kijelentés indokolásával adósunk maradt . Nem érdeke "ez az általános 
védelem senkinek sem. Nem érdeke első helyen az ipar ama részének, 
amelynek létezése a természetes feltételek folytán biztositva van. A 
vámvédelem drágábbá teszi az előállítás költségeit, felemeli a munka-
bérek névleges összegét és súlyosan károsi t ja azt az ipart, amely a 
külföldi versenyt védelem nélkül diadalmasan kiál lhatta volna. Külö-
nösen áll ez akkor, amikor a belföldön — mint Csonka-Magyarországon 
— csak rendkívül csekély piac áll rendelkezésre. Gondoljunk csak izzó-
lámpa- és villamossági iparunkra, Azokban az ágakban pl. az izzólámpa-
készités, melynél a belföldi á rak a külföldinél alacsonyabbak és a vil-
lamos motorgyár tás bizonyos ágaiban a védelem nem jelent semmit, de 
megdrági t ja a termelést. Még súlyosabban terheli a védelem az összes 
minőségi és továbbfeldolgozó iparokat . A minőségi ipart , melyet leg-
többször a kis- és középipar képvisel, a vámvédelem nem védi, ellen-
ben a külfölddel szemben versenyképtelenné teszi. Kárpitos-, női kon-
fekció- és részben müasztalos-iparunk versenyképessége a nyers- és 
segédanyagok megdrágí tásával teljesen megszűnik, megszűnik különö-
sen az elszakított országrészekben, ahová pedig nemcsak gazdasági, de 
politikai érdekeink is az összeköttetés fenntar tását követelik meg. 
Csökken versenyképessége nem utolsó helyen a vámvédelem folytán 
forgalomba került áruk gyenge minőségénél fogva. De az ipar köréből 
is a legsúlyosabban érinti mindazokat az iparokat, melyeket termíisze-
tüknél fogva nem lehet védelemben részesíteni. Igy az épitési iparokat 
és az élelmezési iparok jelentékeny részét is. De súlyosan káros i t ja a 
kulturális és magasabbrendü szükségleteket kielégítő iparokat , melyek-
től elvonja azokat a fogyasztókat , akiknek jövedelmét a vámmal meg 
drágított elsőrendű életszükségletek beszerzése emészti fel. Hogy ezekre 
az iparokra nézve a vámvédelem káros, azt a védővám oly lelkes hive, 
mint Gnrnzel is. elismeri. De a védővámok az ipar túlnyomó nagy 
részére a nagyrészben a kis- és középipar keretei közt dolgozó feldol-
gozó iparra nézve még sokkal nagyobb kára és veszedelme is van. Ez 
az ipari koncentráció egészségtelen fejlődése, a monopóliumok kiépíté-
sének szükségszerű provokálása. Maga az ipari koncentráció természe-
tes követelménye a gazdaságos termelésnek és nem akarom sem a 
védővámok javára könyvelni, sem pedig bűnükül felróni azt, hogy a 
nagyüzemek foglalták el a termelés legtöbb ágában a kisipar helyét. 
De igeim teljesen egészségtelen fejlődésnek tartom az úgynevezett 
vegyesipari vállalatok keletkezését, melyek az iparosok széles rétegeit 
akkor teszik tönkre, a termelés gazdaságosságának minden fokozása 
nélkül, amikor aka r j ák . Igy gondolok a bőrgyárak, cipő- és bakkancs-
készitő műhelyeire és a posztógyárak konfekcionáló telepeire. Ezek az 
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üzemek a védővámok u t j án monopóliumhoz ju tnak, mert a nyersanyag 
vámjából származó haszontöbbletet a verseny kiküszöbölésére fordíthat-
ják. akkor ins t i tuá lha tnak a maguk részére monopóliumot, amikor ezt 
aka r j ák . Hogy pedig a feldolgozó iparnak ez nem érdeke, azt még a 
vámvédelem legbuzgóbb apostolai is be lá tha t ják . 

A vámvédelemben az iparnak az előadó ur szerint érdektársa az 
ál lamkincstár , amelynek a védővámból gazdag jövedelemforrásai van-
nak. Ezt az állítást még sokkal kevésbbé van módunkban elfogadni, 
mint az elsőt. Nem aka rok most belemenni a pénzügyi és védővám 
különbségének taglalásába. Legyen szabad csak utalnom az előadó ur 
egvik hivatali e lődjének több mint 30 év előtt megjelent hatalmas vám-
politikai munká ja 511. lapjára , Az a védővám, amely pénzügyi ered-
ményeket muta tha t fel. rossz védővám, ha pedig1 a pénzügyi vám a be-
hozatalt megakaszt ja , rossz pénzügyi vám. A ket tő összezavarása az el-
érendő cél meghiúsí tására vezet, Nem szenved kétséget, hogy pénz-
ügyeink mai állapota mellett pénzügyi vámokra szükség van és az elő-
adó ur fejtegetéseiben sa jná la t ta l nélkülözzük az erre vonatkozó fel-
világosításokat. holott nagy a gyanúnk, hogy egyes pénzügyi vámok' 
kulcsának tu lhaj tásával veszélyezteti a tarifatervezet az elérendő ered-
ményt . 

A harmadik érdekcsoportra nézve, melyet az előadó ur felsora-
koztat a mezőgazdákra nézve, sem oszthat juk ál láspont já t . A mező-
gazdasági termeléssel összekapcsolt ipar a múltban sem szorult véde-
lemre s a jövőben is azok közé az iparok közé tartozik, amelyeknek 
természetes előfeltételei meglévén, a vámvédelem inkább káros, mint 
hasznos, hogy pedig a mezőgazdasági termelés oly i rányba terelődjék, 
amely csak a védet t , de természetes előfeltételekkel nem rendelkező 
iparok nyersanyagel lá tása szempontjából kívánatos, azt sem a mező-
gazdaság sem a többtermelés szempontjából kedvezőnek nem ta r t juk . 
Végül, hogy a mezőgazdáknak miféle előnyt nyú j t ana az a körülmény, 
hogy iparcikk-szükségletüket — hála a védővámoknak — drágábban 
fizethetik, holott mezőgazdasági termékeiket —- ha. amint reméljük, 
tényleges mezőgazdasági vámok nem lesznek, — csak a mindenkori 
világpiaci áron hozhat ják forgalomba, azt igazán nein t ud juk . 

Végül' még a kereskedelem szempontjából néhány szót. A keres-
kedelemnek az ország megcsonkítása folytán előállott helyzet kon-
zekvenciáit épp ugy le kell vonnia, mint más termelési ágaknak. A ke-
reskedelemnek a vámok ellen két szempontból lehet és kell állást fog-
lalnia: Először a»kereskedelemnek éltető eleme a szabad mozgás. Min-
den, ami szabad mozgásában megakadályozza, veszélyezteti azt a tevé-
kenységet, melynek hasznosságát, azt hiszem, komolyan senki sem 



( 6 8 4 Naményi Ernő 

vonja kétségbe. De sokkal inkább sérti meg a kereskedelem érdekeit a 
védővámok árdrágí tó hatása és ezáltal a szükségleteknek kényszerű 
összezsugoritása. A jövedelmeket a védővámok által előidézett árdrágí-
tás folytán teljesen felemésztik a legnélkíilözhetetlenebb életfenntar-
tásra szükséges k iadások és a kereskedelem legfontosabb k ívánságát — 
a nagy forgalmat — lehetetlenné teszik. Ebből a szempontból a keres-
kedelem érdekei teljesen azonosak a fogyasztók érdekeivel. 

Váj jon vannak-e fogyasztók? Az előadó ur megál lapí tása u tán 
alig merem kimondani , hogy van Magyarországon kb. nyolc millió 
fogyasztó, akinek érdekeit a legteljesebb mértékben sérti a vámvédelem. 
Ezt a kérdést a fogyasztók létezésének kétségbevonásával elintézni nem 
lehet. A termelés végcélja a fogyasztás és minden termelési politika 
csak akkor célirányos, ha a fogyasztó szükségleteinek legolcsóbb ki-
elégítéséhez vezet. Már pedig a védővám — mond ja valahol Matleko-
vi ts — nem egyéb, mint rendkívüli adó, amelyet a fogyasztók nem is 
az ál lamnak, hanem a védet t cikk gyár tó inak és termelőinek fizetnek, 
tehát igazságtalan megterhel tetése a népesség egy részének a másik 
rész j avá ra . Az előadó ur beállí tása szerint — a kizárólagos fogyasztók 
kis rétegétől el tekintve — a népesség többi részét a védővám nem 
káros í t ja . Ezt közelebbről kell megvizsgálnunk. Kétségen felül van, 
lu)gy az a csekélyszámu ipari tőkés, akinek különben életképtelen 
gyára a védővám folytán lesz rentábilis, nagyobb hasznot ha j t a védő-
vámtól, mint amennyit , mint fogyasztó, általa szenved. Ezzel a néhány 
száz emberrel azután be is zárul azoknak a fogyasz tóknak sora. akiket 
a védővám nem károsít . Amint fentebb ki fe j te t tük , az egyébiránt élet-
képes iparoknak a védővám nem használ, sőt határozot tan ár t . A kis-
és kézmüiparosok nagy tömegét még érzékenyebben sú j t ja a vám. 
Amint már mondtuk, a kisiparost sú j t j a a védővám az ipari vert ikális 
koncentráció elősegitésével, a drágulás folytán csökkent, kereslettel, 
a nyersanyagok és főképpen a szerszámok és gépek drágí tásával , vala-
mint a névleges munkabérek emelkedésével. Védelmet a kis- és kézmű-
iparnak a vám nem nyúj t , többek közt azoknál az okoknál fogva sem, 
amelyekre Méhely Kálmán rámuta to t t , de minden kisiparost sújt a 
védővám, mint fogyasztót , megdrágí tva összes szükségleti cikkeit. Vé-
gül minden iparost kivétel nélkül sú j t a védővám a külföldi haladás 
távol tar tásával , amint helyesen jegyzi meg Guyot: les protectionnistes 
n'ont qu'une préoccupation: défendre leurs compatriotes contre les 
pagres du dehors! 

A kereskedő érdekellentétét a védővámmal szemben már fen-
tebb ki fe j te t tük , minthogy a védővámból hasznot nem huz, természetesen 
a fogyasztót minőségben viselt kár t teljes egészében tartozik viselni. 



Az uj autonom vámtarifa 6 ( 6 8 5 

A mezőgazdákra a védővám, amint már kife j te t tük, feltételezve, 
hogy mezőgazdasági vámokat nem alkalmaznak, semmi hasznot sem 
haj t , de mint fogyasztókat , őket is sú j t ja . Végül a munkásságra nézve 
kell a vámok hatásá t tekintetbe vennünk. Vágó József felemiitette, 
hogy a régebbi szocialisták közt van olyan, aki a védővámot a mun-
kásság szempontjából k ívána tosnak ta r to t ta . Erre csak azt válaszol-
hatom, — eltekintve a régiek közül Marxtól és Engelstői — a mai 
szociáldemokraták legkiválóbbjai ellentétes állásponton vannak ; hogy 
csak a német szociáldemokrácia szellemi vezéreit említsem, ugy Kautsky, 
mint Bernstein a leghatározot tabb szabadkereskedői álláspontot foglal-
j ák el (hozzátehetném még a magyar Szabó Ervint) . Véleményem sze-
rint a munkásosztá lynak semmi esetre sem lehet érdeke a védővám. 
A produkált ér tékek összegét a vámvédelem nem öregbiti. A vámvéde-
lem által a munkaa lka lmak nem növekednek meg, csak eltolódnak. Ha 
a vámvédelem a behozatalt csökkenti , bizonyos ágakban növekedik a 
munkaalkalom. De ugyanakkor más ágakban csökken, mert az import 
megakadályozása maga u tán vonja az export csökkenését is. A munka-
produktumok olcsóbbá tétele — a szabad verseny által előidézett növe-
kedésé a produkt iv i tásnak — szükségszerűen a munkások gazdasági 
helyzetének megjaví tásához vezet, a munkapiac állandósításához és a 
munkabér emelkedéséhez. A szabad verseny mellett a belföldi munka-
erők után való kereslet nem fog csökkenni, csak eltolódik, mert a be-
hozatal növekedésével a kivitel is növekszik, de a munkabére emel-
kedik, mert egyenlő munkáslétszám mellett az összmunkaeredmény 
növekszik. A védővám, mert az olcsóbbodásnak, vagyis a produktivi-
tásnak akadá ly t gördit ú t jába , az ál talános bérszinvonalat a lehető 
maximum alá nyomja és igy egyik oka a „ tömegnyomoruságnak". A 
munkabérre csak a produkt ivi tás lehet befolyással. A nemzetközi ver-
seny folytán a munka azokba a termelési ágakba koncentrálódik, ahol 
többtermelést lehet elérni és igy a munkások jövedelmét is megfelelően 
lehet emelni. A munkások bére, ismétlem, csak az összgazdaság pro-
dukt iv tásának emelkedésével, a közgazdasági termelési költségek meg-
takar i tásávaí , az össztermelés emelésével emelkedhetik. A védővámmal 
betelepített iparok sem alkalmasak a munkabérek emelésére, mert bár 
a munkaa lka lmak növekednek, u j hazájában a mesterségesen betelepí-
tet t ipar kisebb produktivi tással dolgozik. Bár növekszik a munka-
alkalom, de csökken a produkt ivi tás és vele együtt a bérszínvonal. Ez 
a munkásosztály termelői érdeke; és ez nem szól a védelem mellett. 
Mint fogyasztó természetesen nem foglalhat állást a megélhetés drágí-
tása mellett, hisz a drágulás folytán életszínvonala csökken és u jabb 
küzdelemmel képes csak régi színvonalát visszanyerni. Még csak egy 
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téves beáll í tásra aka rok rámutatni . Előadó ur azt mondta, hogy a 
jövedelmek 80—90 százaléka oly szükségletek fedezésére fordi t ta t ik , 
melyeket nem drágí t a vám. Nem akarom kr i t ika t á rgyává tenni azt, 
hogy a szóbanforgó kiadások tényleg a jövedelmek 80—90 százalékát 
emésztik-e fel. De az semmi esetre sem fogadható el, hogy az élelmi-
szerek, lakás, fűtés , világítás, villamos, vasú t á rá t a vámvédelem nem 
emeli. Az iparcikkek felemelt á ra vonja maga u tán az élelmiszerek árá-
nak talán az indokoltnál is magasabb emelkedését, az építési anyagok 
emelkedése a lakbért , az elektromostelepek, gépek és kocsik és főleg 
az összes üzemi szükségletek á r ának emelkedése a villamos világításét, 
a vasuté t nem is beszélve a bérek névleges emelkedésének lavinájáról . 

Az előadó ur megál lapí t ja , hogy a kormány feladata , hogy az 
egyes termelési ágaka t a legcélravezetőbb módon előmozdítsa és az 
érdekel lentéteket kiegyenlítse. Ha az ál ta la előadott elvek a lap ján véli 
m a j d a kormány ezt a fe lada tá t teljesíteni, akkor nagyon helytelen 
utón fog haladni . Lá t tuk , hogy az a rendszer, amelyet helyesnek tar t , 
a nemzeti termelést növelni nem képes és egész kisszámú érdekelt ked-
véért a termelők és fogyasztók széles rétegeinek érdekeit feláldozza. 

Meg kell azonban állapítani , hogy tu la jdonképpen nem is a védő-
vám rendszerét óha j t j a instituálni, hanem a tilalmi vámok rendszerét 
a vámvédelemnek oly mérvét á l lapí tva meg, amely t i lalomnak felel 
meg. Lehet vita tárgya, hogy egyes ipa rágaknak oly mértékben enge-
délyezzenek vámot, hogy ez az ipar funkcionális há t ránya i t kiegyen-
lítse, de az oly vámok s ta tuálása , amelyek tilalmi jellegűek, az iparnak 
elsatnyulását , a fogyasztóközönség részére pedig a rossz és drága 
á rukra való utal tságot jelentik. Az előadó ur azt az ál láspontot foglalja 
el. hogy a va lu ta — ugy a bei-, mint a külföldi valuta — ingadozásai-
nál fogva a védővámoknak biztonsági koefficienst kell magukban fog-
lalniok és nem lehet a háború előtt megál lapí tás t nyer t százalékokkal 
megelégedni. A vámoknak nem védelmi, hanem tilalmi jelleggel való 
felruházása, az egész közgazdaságnak, az iparnak, a védet t iparnak 
csak ugy, mint a nem védhetőnek, mezőgazdaságnak, kereskedelemnek, 
a kul tura minden vona tkozásának a nemzetek versenyéből való kizá-
rását. izolálását jelenti, gazdasági numerus clausust, amely csakis álta-
lános elsatnyulást , visszafejlődést, a többtermelésnek teljes kizárását 
vonja maga után. És mégis az előadó urnák azzal a megállapításával, 
hogy a mai valutár is és termelési viszonyok a vámtételek pontos meg-
állapítása elé majdnem leküzdhetetlen akadá lyoka t gördí tenek, akkor , 
amikor egy hosszú időre szóló vámtar i fa megállapításáról van szó, 
nagyrészben egyetér tünk. De egész más konklúziót kell levonnunk. 
A mai idő vámtarifa készítésére teljességyei alkalmatlan. Az á raknak . 
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a termelésnek mai anarchikus ál lapotában a rothadt va lu ta országlása 
idején vámtételeket megszabni nem lehet, Ebből pedig azt a következ-
tetést kell levonni, hogy a vámtar i fa elkészítése ma nem időszerű s 
hagyni kell a r ra az időre, amikor az elkészítésre okvetlenül szükséges 
adatok stabili tása félig-meddig meglesz. Bármennyire nincs is a mos-
tani vámtar i fa tes tünkre szabva, foltozgatással ideig-óráig lehet hasz-
nálni és semmi sem sürgeti az u j vámtar i fa életbeléptetését, Önredel-
kezési jogunk megvan, — ugy mond ják — tehát élnünk kell vele. Ön-
rendelkezési jogunkat senki kétségbe nem vonja , de r a j t unk áll, hogy 
milyen hasznát vesszük. Ha csak az önredelkezési jog kihasználása 
kedvéért készí tünk u j tar i fát , akor ugy teszünk, mint az iskolásfiú, aki 
u j bicskáját az iskola pad ja in próbál ja ki. 

„Alkudozási eszköz gyanán t a ta r i fának magasnak kell lennie." 
Ez az álláspont körülbelül annak az intézkedésnek felel meg, mint mi-
kor a hadvezér ka tonái t egy jö puska helyett két rosszal szereli fel. 
Egyes vámtéte leknek magasabb megál lapí tása, ha ez jól megfontolt, 
célirányos tervnek megfelelően történik, tárgyalási szempontból helyes 
és a tárgyaló felek pozícióját és igy végeredményben a szabadabb cse-
rét előmozdítja. A biztosan célbavett ellenfél ellen irányuló harci tar ifa 
sokkal könnyebben kiküszöbölhető, mint az á ruk nagy számát érintő 
magas tarifa. A felemelt vámok tárgyalási eszköz gyanán t kevésbbé 
hasznosaknak bizonyultak, mint a mérsékelt tar ifa. Németországban a 
Capri vi-féle tarifa hasznos eszköznek bizonyult, éppen azért, mert mér-
sékelt tételekkel indult és az ellenfeleket nem tullicitálásra, hanem 
mérséklésre bírta, A fenyegetés pol i t ikája helyett a csalogatás politi-
ká já t követte. És ez lehet a kis Magyarország részére az egyetlen célra-
vezető politika. A visszatorló vámok alkalmazása — mondja Smith — 
lehet jó gazdasági politika is, ha van ar ra valószínűség, hogy ez a rend-
szabály a sérelemes magas vámok vagy t i la lmak visszavonására fog 
vezetni. A mostani viszonyok köz ez a reménység nincs meg. Nincs 
meg már csak azért sem, mert az ellenfelek pozícióival nem vagyunk 
tisztában, mert az egész európai vámpoli t ikában a lehető legteljesebb 
provizórium van és nem tekinthető a mai vámpolit ikai helyzet semmi 
tekintetben sem megál lapodot tnak és .véglegesnek. 

A világháború meghazudtol ta azt a gyakran hangoztatot t mod-
dást : Si vis pacem, para bellum. Helyette igaznak bizonyult az a másik 
helyesebb axióma: Si vis pacem, quaere socios. Ha békét akarsz, keress 
szövetségeseket. Ha a gazdasági békét, a békés gazdasági termelést 
a k a r j u k elérni, ha ennek a szerencsétlen országnak biztosítani aka r juk 
a gazdasági fejlődést és megerősödést, akkor nem a kis országok részére 
legalkalmatlanabb öltözékben: állig fegyverzetben kell szövetséges-
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t á r saka t keresni, — mert ez a divat a leggyorsabban talál követökre — 
hanem békülékeny, megértő pol i t ikát kell már a vámtar i fában is doku-
mentálni . Tárgyalás i szempontból is a mérsékelt vámoka t t a r t j u k tehát 
helyénvalóknak. Így ta lán ta lá lunk szövetségesekre, talán sikerül ma jd 
vámpoli t ikai uton visszaszerezni azt a nagy fogyasztási területet , ame-
lyet elvesztet tünk és amelynek visszaáll í tása nem csak mezőgazdasá-
gunknak — termelésünk gerincének -— hanem ipa runknak is létérdeke 
és az ország boldogulásának leghathatósabb előmozdítója. 

Keleti Kornél : Mielőtt felszólalásom lényegére á t térnék — óvás 
a szabad kereskedelmi veszélyes p ropaganda ellen, intelem a szabad 
kereskedelem u tóp iának romboló ha tásá ra állami jólétünkre 
dr . Naményi ur néhány megjegyzésére ki kell térnem. Mig el kell 
ismernem, hogy dr. Mutscheiibacher igazgató ur (az OMGE részéről) 
felszólalásában sok igaz és Méhely á l lamti tkár ur felszólalásában sok 
méltányos ál láspont van, bár elvileg más a felfogásom, tagadnom kell 
kezdet től végig dr. Naményi felszólalásának igazát. Felszólalásom me-
netében többször vissza fogok térni Naményi dr. ur be nem bizonyított 
á l l í tásainak helytelenségére, de vannak tételek, amelyek bele nem fér-
nek előadásom gondolatmenetébe. Igy pl. az, hogy a behozatni csökken-
tése a kivitelünket csökkenteni fogja . Én ugy látom, lia a behozatal az 
itteni termelés következtében csökkenni fog, ellenkezőleg az itteni több-
termelés magával fog hozni bizonyos, eddig nem alapozott termelő 
export felesleget is. Azt ál l í t ja , hogy a földbirtok reform ellen Vágó 
szerkesztő ur ál tal f e l h c ^ t t érvek helytenek, mer t a megszállt terü-
letek erőszakos, hozzá nem értő kezei, nem pedig a reform maga okozta 
a termelési csökkenést , 

Tisztelt Uraim! Vágó szerkesztő ur csak tulfinoman kezelte a 
kérdést . Tud juk , hogy ott a termelés csökkenése tényleg más ténye-
zőkre volt részben visszavezethető, de tud juk azt is és Mutschenbacher 
igazgató ur nem fogja tagadni , hogy nálunk is és mindenütt , amily 
kevéssé lehet elkerülni a fokozatos földosztást, éppen olyan kevéssé 
lehet kéltségbevonni, hogy ez mindenüt t termelés-csökkenéssel jár . 
Ezért nem h a j t j á k végre a német szocialisták a földbirtokreformot. Ez 
a kérdés a nagybani belterjes gazdaságban ta lál ja feleletét és ma már 
elismert tény Ez és más kérdés késztetheti a mezőgazdaságot arra , 
hogy ma ipar pártoló politikát folytasson. Mi nemcsak azon termelések 
fokozását t a r t j u k fontosaknak az országban, melyeket a mezőgazdasági 
ipar szolgál, mint nyersanyagszáll í tó, de azokat is, melyeket a mező-
gazdasági ipar, mint fogyasztó felhasznál. Ma a mezőgazdaság Európá-
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ban kiváltságos helyzetben van. A kereslet és kínála t viszonya nagyon 
kedvezően változott j avá ra az á rak beáll í tásában azáltal, hogy Urosz-
ország hosszú időre szálli tásképtelen, a kelet és a Balkán visszaesett 
produkciójában és Amerika hosszú időre tul magas va lu tá jáva l nem 
komoly árkonkurrens . Ezt az időt fel kell használnia a mezőgazdaság-
nak arra, hogy neveljen magának oly fogyasztót , mely később, ha 
megerősödött , áldozni tud számára. Minden termelésre a belső fogyasz-
tás a létalap, mert nem lehet olyan valutár is kon junk tú rákka l örökre 
számolni, mint amilyen az izzólámpa és gummigvártás , melyeket Na-
ménvi dr. ur felhozott. Ezek az iparok ma széleskörű berendezkedésük 
és ezen berendezkedés nehézsége által vezetnek, de előbb-utóbb kül-
földi vevőik fegyverkezhetnek és t i lalmak által a dumpinget- korlátoz-
zák (mint Németország), vagy sa já t iparuk által pótolni fogják a nagy 
kiviteli kon junk tú rá t . Ma az ország mezőgazdasági foglalkoztatása a 
48n/o között mozog. Több mint 50% nem mezőgazdaságból él. Ez a ha-
talmas százalék indokolja azt, hogy biztos létalapot, termelő munkát 
kell ezeknek garan tá lnunk jövőre. Nagyon csodálkozom, hogy dr. Na-
ményi ur fél a munkabérek emelésétől. Ez ' szükségszerű és helyes fejlő-
dés az ipari állam életében és nagyon furcsának tar tom ily érvvel har-
colni, mikor arról van szó, hogy a nemzeti jólétet emeljük többtermelés 
által. Ez helyes i rány és az á l lamnak törekedni kell a helyes uton 
emelni egyedjeinek kereseti képességét, Az az állam végez tökéletes 
belterjes ipari gazdálkodást és fog a legtöbb termelő erővel birni, tehát 
idővel leggazdagabb lehet, mely ipari termelését minden ágában saját 
területén lehető tökélyre hozza és amelynek területe, mezőgazdasági 
berendezése elég nagy, hogy ipari munkásságának élelmezését és nyers-
terményeit nagyobbrészt ellássa. Ez a mezőgazdaság nemes feladata . 
Váltó, melyet ma jdan az ipar fedezni fog. Dr. Naményi ur felszólalása 
mintha a kisipar nevében tör tént volna, rossz szolgálatokat tesz nekik 
és szomorú volna az ország ipari fejlődését ezen szempontból tekinteni. 
A fejlődő gyár ipar és nehéz ipar sokkal több mellékmunkát , u j fog-
lalkoztatási ágaka t fog majd nyú j tha tn i a kis iparnak, mely a gyáripar 
árnyékában jól el fog férni. Téves az a beállitás is, mintha a gyár ipar 
csak azon néhány 100 embernek adna foglalkozást, akik közvetlen 
kereseti -forrással vannak érdekelve az ország iparában. Nemcsak ügy-
védet, orvost, állami adminisztrációt foglalkoztat az ipar, de táplál ja 
minden egyes erecskéjét annak a komplikált véredényhálózatnak, me-
lyet az ország közgazdaságának szoktunk nevezni. Nehéz át látni , kö-
vetni a véredényhálózat forrását , menetét , összefüggését, csak amikor 
el lankad, megakadozik, — mert tápláléka kimarad, elfogy — akkor 
vesszük észre, hogy az egész szerves test egy fejlődő tag já t lassan meg-
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bénítottuk. Sokkal többet hoz egy fejlődő, erős gyár ipar az építkezés 
közvetlen és közvetett többtermelésére, mint egyes alkatrészek némi 
drágulása, eltekintve attól, hogy a tégla, mészégető és cementipar ne-
künk oly tultengésben, többletben maradt meg, hogy önszabályozással 
korlátozná az á rak indokolatlan emelkedését. Bevitelre ezen főépitke-
zési alkatrészekben nem szorultunk és nem is fogunk szorulni. Nem 
tudom, milyen drágulástól félti az építőipart Naményi dr. ur. 

Ellentétben Méhely á l lamti tkár úrral, ki kell jelentenem, hogy a 
tervezett vámtar i fa nem prohibitiv. Autonóm vámtar i fa más beosztású 
és magasabb tételeket is tartalmaz, mint a régi. A mi emlékezetünkben 
csak a szerződéses vámok marad tak meg, melyek, sajnos, az autonóm 
tételek lefaragásából keletkeztek. Remélem, hogy itt nem fog már any-
nyira sor kerülni a lefaragásra, mely azért is veszélyes, mert minden 
ententebeli államra ki ter jeszkednék. Méhely ál lamtitkár ur „do ut des" 
elvét veszélyesnek tartom. Veszélyesnek tartom, hogy mi lemondjunk 
önállóságaink védekezéséről „egy-egy bekapcsolódás" reményében. A 
gazdasági lefegyverezés ezen aktusa után odaadnók magunkat a kül-
föld á tszivárgásának. Ha mi saját intell igenciánknak ipari és, állítom, 
a vele kapcsolatos kereskedelmi foglalkozását megfoj t juk , ugy ez na-
gyon bele fog kapcsolódni a környező Európába, magyarán mondva ki 
fog vándorolni. Nem hiszem, hogy Svá jnak nyereség volt, hogy Haggen-
maehereket és Drehereket adot t nekünk, az nekünk lehet nyereség, ők 
a veszteség számlára Írhatták. Ki fog és ki kell innen intelligenciának 
kerülni és helyes, ha főiskoláink erre a külföldi érvényesülésre készül-
nek, de a java maradjon itt magnak. 

Tiltakoznom kell. hogy országunk külföldi, kedvezőbb megíté-
lése reményében, odaad juk országunk fogyasztóterületét a külföld 
ipari terjeszkedésének, gazdagodásának. Ez olyan lépés volna, mint a 
Franchet d 'Esperay-féle belgrádi fegyverletétel, amely a Diaz fegyver-
szünet után kiszolgáltatta nemzetünket, elárulta védelmi létjogát, ellen-
szolgálat nélkül. A vámtarifa már csak azért sem prohibitiv, mert 
tételei át lag 25—30%. legfeljebb 50—60% vámot rónak ki. Ezzel szem-
ben Amerika, mely az imént jelentette meg uj vámtar i fá já t , 120%-ot. 
mutat. ki. Ellentétben áll ez a tény és a többi szomszéd és környező 
államok u j megjelent vámtar i fá ja Naményi dr. ur állításával, hogy 
rninek jelentetnénk u j vámtar i fá t , mikor ez másnak eszébe sem jut. 
Anglia 33% plus vámmal él a dumping ellen. Felfogásom szerint a mi 
vámtarifánk éppen nem nvu j t elegendő védelmet. Nem beszélhet itt túl-
zásokról, csak az, aki csoportos tételek beosztásánál egyeseket kiraga-
dott. Mert hiszen eltolódások egyes beosztásoknál elkerülhetetlenek. 
Hog}- miért kellett uj vámtarifa? Méltóztassanak ennek a régi vám ta-
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rifának Mária Terézia korabeli áruisméjét, áru csoportosítását, beosztását 
tekinteni és akkor nem fognak csodálkozni. Egyes tételek már egész 
üres, kihalt osztályok ,másokban már nem lehet pótrendeletekkel, vám-
magyarázatokkal boldogulni. Ha ma katonai szolgálati szabályzatot 
imánk, bizonyára nem a régi hasonló, avult szabályzatot vennők elő, 
amely a Monarchia konzervatív tradícióin alapult . Hogy miért kellett 
sokszor magasabb védvám: 

1. Mert a cikkek aranypar i tásban drágultak, a régi vám a régi 
százalék a rányát nem fedezi. Olcsóbbodás e téren nem valószínű. 

2. Mert háborús elzárkózottságunkban sok oly ipar keletkezett, 
melyre régen remény sem volt. A kozmetikai iparnak pl. a likőr-ipar-
nak, melynek igen kevés reménye volt a külfölddel megküzdenie, a 
gyógyszer, a tápszer iparnak erős u j alakulásai vannak. 

3. A luxus-cikkek megadóztatására a bevitel kapcsán kell a 
takarékos ál lamnak gondolnia. 

4. A régi vámtarifa , sajnos, szakértők nélkül, diplomáciai uton 
és nem kereskedelmi megítélés alapján keletkezett az érdekeltség be-
vonása nélkül. Főleg a német befolyás és hatalmi állás jól informált 
képviseletei u t ján előre nyomást nyakorolt reánk. 

5. Az osztrák testre szabott vám sok helyütt gyöngébb és ke-
vésbé amortizált iparunknak csekély, pl. textil- és vasiparunknak, mely-
nek befektetései részben még létesülnek. Ezek a vámok később részben 
kiegyenlithetők. 

Tévedés azt hinni, hogy a nyersanyag és félgyártmány helyzete 
meg van nehezitve. Ez csak azon nyersanyagokra áll, amelyek az or-
szágban készülnek. Sőt ellentétben a régi vámtarifával , itt pénzügyi 
vámot a produkció terhére nem ismer ;a tar ifa , a nyersanyagok ma 
vámmentesek. Hasonlókép az oly iparok termékeinek vámiétele felfüg-
gesztés alat t áll, melyeket még nem készítenek elég jó minőségben és 
mennyiségben és csak ezek helyes megállapítása u tán léphet életbe. Kell 
ez az u j vámtarifa, éppen ezen differenciált vámtarifa, a régi osztály-
zott, különféle a ranypar i tásu vámrendszer helyett, mely a protekcio-
nizmus felé vezet. Ezen a mai vámtar i fán vörös fonál az örökös meg-
alkuvás a politikai többséges agrárfogyasztóval. Hathatós és félelmetes 
eszköz bármely kormány kezében az ipar egyes renitens szakmáival 
szemben. Ezzel a kiváltságos változó rendszerrel szakitani kell. Ezek az 
uj vámtar i fa keletkezésének szükségszerűségei. Megállapításánál hatal-
mas kutforrás volt a vámpolitikai központ 1915. évben kidolgozott 
6 kötetes munkája . Az ott összegyűjtött, tapasztalatok voltak minden-
kor indokai a már akkor kivánt taxaciónak és az érdekképviseletek 
vi tá jában nem egyszer idéztek e munkával kezükben érveket álláspont-
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j uk mellett . Persze az elavult beosztás, az ország u j a lakulása és a 
háború következményei sokat vá l toz ta t tak a helyzeten. 

A szabad kereskedelem érveléseinél leginkább azon kell csodál-
koznom, midőn országunk csekélyke kisiparát a magyar globus szem-
pontiából virágzó és nagy gyá r ipa rnak tünte t ik fel. Nem beszélek 
Jugoszlávia és Románia iparáról , sem .Amerika és Angliáról, de Ausz-
tria, Csehszlovákia, sőt Olaszország messzemenőleg jobban indusz-
tr iálva vannak . Az egész magyar gyá r ipa r elfér a német Industrie-
viertel egy sarkában, igazolja ezt a lóerő és munkáslétszám. Mi nagyon 
is ag rá r állam vagyunk . Békében Ausztria mezőgazdasági gyarmata és 
ebből ki kell dolgoznunk magunka t . Én is teljesen igazat adok Méhely 
á l lamt i tkár u rnák , hogy a fogyasztás bizonyos mér téke előzze meg az 
ipari fej lődést . Hiszen a külkereskedelmi s tat iszt ika passziv bilanzán, 
a bevitel a lap ján áll a vámvédelem iparpár tolása . Hogy ez a vámvéde-
lem monopolisztikus törekvésekre ad a lkalmat , az lehetséges. Mint 
minden gazdasági életben, i t t is a laku lha tnak ilyen hatalmi csoportosu-
lások. Ellenszerük maga a gazdasági fejlődés. Nem féltem tőlük az 
országot, Ne felej tsük azonban el, hogy v a n n a k gazdasági külső alaku-
latok, trusztok, amelyek nem nemzeti szempontunkból, — ismerve 
gazdasági berendezkedésünket — a lak í tanak monopolokat, u ra l j ák 
helyzetünket a szabad verseny és kereskedelem teljes • kizárásával . 
Minket k izsákmányolnak! Ilyen volt szakmámban és ma is ilyen a 
Solvay szóda-kartell . ilyen a sárga vérlugsó, az európai chromkartell , 
ma a ká t r ányfes t ék és formaldehyd álmegál lapodás. A kartel lek urai-
mát tehát nemcsak a védelem ad ja meg: küzdelmi tünet az erők harcá-
ban! Mindenütt lesz gyenge, k izsákmányol t és elnyelő moloch, védvám 
nélkül is. Nem annyi ra hanyat ló , mint küzdelmes korszakban élünk, 
melynek politikai ka tasz t ró fá ja csak a mohácsi vész, vagy a 48-as le-
vert szabadságharchoz hasonli tható. Mindig az volt az ellenség célja, 
mit Ausztria kísérlett meg Kolonics szavaival: Magyarországot kol-
dussá tenni és azután felszívni. Ez az éles gazdasági harc, melynek 
súlyos következménye gazdasági teljes letörésünk lehet. A 4 éves 
súlyos ka tonai vi lágháború u tán egész Európa gazdasági harcban áll, 
melynek célja az, hogy az erősebb gazdasági kolóniát csináljon magá-
nak a gyöngéből. Nemc.sak anyagi cél ez. de diktál ja a háborunyer tes 
félelme, hogy az elkövetett politikai erőszak megtorlását eshetőségeiben 
csökkentse, vagy elvegye. Itt is ellentétben állok dr. Naményi úrral 
és mellettem szól a történelem és az utóbbi idők eseményei. Kedves 
odaadással , bará tságos mosolylyal mit érnénk el? Nézzük Ausztria pél-
dá já t és azt a könyörtelen játékot , mit vele űztek. Sulvos gazdasági 
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harcunkat ugyanaz a könyörtelen erőszak jellemzi, mint a nagy hábo-
rúét. Nagy fegyverkezés, u j meg u j eszközök, melyeket az ellenségtől 
átveszünk, a bará t tó l megtanulunk és tökéletesítjük. A német Aussen-
handelstelle hadi alakulás, úgyszólván hadseregfőparancsnokság magas 
aranypar i tásos vámokkal , beviteli, kiviteli t i lalmakkal , idegen valuta 
követeléssel dolgozik. Ahol konkurrenc ia áll fenn, olcsóbban enged ki. 
ahol uralkodik, csak kompenzáció fejében ad. Igy ve t tük át. tanul tuk a 
háború fegyvereit , a géppuska kézigránát , gázbomba, t ank átvet t , 
tökéletesített fegyverei hasonlók hozzájuk. Ennek a nagy gazdasági 
háborúnak a hadi jelentései ott feküsznek a zürichi tableau asztalán. 
Akármennyire szidjuk, kétségbevonjuk, el kell ismernünk, hogy sajnos 
ez ma az állam külső csereértékének mérőfoka. Nem mindig pontos 
képe ál lamháztar tásunk, közgazdasági erőnk, vagy gyengeségünknek. 
Belejátszik a spekuláció, mely nem elégszik meg már az állampapírok 
játékával , mint régen, de vesz és elad fedezetlenül, későbbi olcsóbb, 
vagy drágább fedezetre fizetési eszközöket, pénzt, az értéksülyedés, 
vagy emelkedés reményében. Lá t tuk ezt a Hegedűs-korszakban és 
azután is. Tud juk azonban, hogy az a zürichi manometer érzékeny tű. 
mely sok mindenre jogosan reagál. Jóváté te l , alias hadisarc, infláció, 
szociális és politikai beállítás, termelési, ál lamháztartási mérleg, mind 
meg-megrezgeti az ideges lelkű gép muta tó já t . Hála az égnek a belső 
ál lamháztartás nem követi nyomon a külföldi fizetési eszközök hullám-
zását. Nemcsak a spekuláció ismert szélső kilengései miatt , de mert 
sem a bankóprés, sem a piac felvevő képessége, de az állami és magán-
regie sem követik. Ez enyhíti az óriási nyomort, melyet a külföldi zu-
hanás okozhatna, ha az á l lamháztar tás falai fel nem fognák az első 
zökkenést. Ez a bizonytalanság az állami pénzértékben egész köz-
gazdasági helyzetünket labilissá teszi, főleg a célt, a kereskedelem 
irányát, a hasznot. Az ipar és mezőgazdaság törekszik a hasznot ter-
melő eszközökben és áruban biztosítani. Sokkal nehezebben teheti ezt 
a kereskedelem. És ilyen labilis időkben nagyon veszélyes lehet a nem 
szabályozott, nem ellenőrzött szabad kereskedelem. Veszedelmet hozhat 
az ál lamháztatásra minden rosszakarat , valuta-kontremin szándéka nél-
kül. Akarat lanul , ösztönszerűleg megy valuta-kontreminbe. Először az-
által, hogy exportál, kiárusít , midőn belső értékeink még tul olcsók a 
külföldi paritáshoz. Másodszor, midőn importál és dumpingot gyakorol 
emelkedő, vagy a ránylag környezetünkhöz stabilizálódó valuta mellett, 
Az utolsó évek gazdasági történelme tele van erre példákkal ; nem kell 
idéznem őket. Mondhatnók, hogy ez a valutabizonytalanság és gazda-
sági harc még csak ideig-óráig tart és már észre tért Európa; a stabilí-
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záció, a nagy béke be fog következni . Hiu ábránd! Magyar Optimismus! 
Abba bele kell nyugodnunk , hogy amily fokozatosan ta r to t t a megráz-
kód ta tá sok gazdasági k iha tása , anná l lassúbb és nehezebb lesz a meg-
ál lapodás korszaka . 8—10 év a történelemben csak egy sor, nekünk 
egy emberélet működése és ta lán még mindez kevés, hogy megér jük 
azt, ami volt : a pozitív, á l landó és következetes gazdasági ál lapotokat , 
évtizedet vál tó hul lámaikkal és nyugodt számítással, előre fontolható 
esélyekkel. Röviden le akarom festeni a mi közgazdaságunk mai képét . 
Három néző pontot veszek fel. Az államot kifelé, mint gazdasági egyedet, 
másodszor az á l lamháztar tás t befelé, mint organikus, adminisztrat ív 
egységet és végül a gazdasági egyed elhelyezkedését az ál lamban. 
Az állam, mint közgazdasági egyed kifelé teljes bizonytalanságban él. 
Poli t ikai és némileg gazdasági hódoltságban. Fölöt te lebeg a reparáció 
álnevén a hadisarc, a magánjog i tar tozások felelőssége, a békekövete-
lések, a külföldi e lsa já t í to t t vagyon bizonytalan rendezése. A magán-
tula jdon elvét az entente súlyosan megsértet te . Külföldi követeléseink 
sorsa ismeretlen, az internacionális jogrend megszűnt. Szabadalmi jogokat 
elkoboztak, a kereskedelmi forgalmat , egyéni szabad mozgást súlyosan 
korlátozzák. Közgazdasági gyámság a la t t vagyunk, mint azt a betiltott 
lókivitel pé ldá ja mu ta t j a . Befelé az államot jellemzi az á l lamháztar tás 
deficitje, a b a n k j e g y infláció, a regieköltségek folytonos emelése, me-
lyek v isszahatnak magára az ál lamra. Az adórendszer csődje, a tulaj-
donképeni nagy keresetet , az illegális spekulat ív hasznot, mely adósság-
ból keletkezik, nem fogha t ja meg. Fikt ív hasznot hoznak termelő alkat-
részei korona hazugságokban, mig a rany koronaér tékben átszámítva 
alig tengődnének. Nyomja az államot az erkölcsi felelősség, helytelenül 
elköltöt t vagy on vál tságok és a hadikölcsön csődje. A belső konszoli-
dáció ú t j á t á l l ja az e szigetre menekül t fölös állami tisztviselő, ka tona 
és a sok háborús nyomorék, özvegy és árva , kiket el tartani nem tud. 
Súlyosbít ja a helyzetet az ország 4 évi háborúja és 3 évi gazdasági 
harca a la t t lerongyolt berendezkedése. Következik a harmadik faktor: 
Az egyed. Nem akarom részletezni a súlyos szociális és politikai 
harcokat , melyekben él. Az összes szélsőségek, a ka tonai diktatúrától , 
feudalizmustól a kommunizmusig harcolnak az uralomért . Utalok a 
falu és város elkeseredett gazdasági harcára , az intelligencia nehéz el-
helyezkedésére, a nyugdí jas és öreg nyomorára , az i f jú keresetképtelen 
tanuló küzködésére. Az egyén teljes bizonytalanságban él. Az apa 
tud ja , hogy ha ma szemét behunyja , alig lesz képes hagyatékával 
özvegye és árvái nyomorát egy pár évig enyhíteni. Csak a küzdelmes 
kereset ad megélhetési lehetőséget. Lehet e csodálkozni a romló er-
kölcsi á l lapotokon? Hazafi bánat , elkeseredés, lelki nyomor, testi fogva-
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tékosság az egyén mai küzdelmes életének kisérő ördögei. Szomorú 
küzdelmes kép, tel jesen instabilis helyzet. Kérdem, tisztelt Uraim, 
miért kellett e sötét képet felvetnem? Mert bele kell nézni a tükörbe 
és nem a lexikonok és régi dedukt iv teóriák jegyében álmodozó utó-
piákkal zavarni a reális kibontakozás terveit . I lyen utópia ma a szabad 
kereskedelem. Tökéletes megvalósí tásában pedig örökké utópia marad, 
épen ugy, mint az esperanto ál talános használata, a szociálizmus, vagy 
örök béke és más az emberi felebarát i szereteten, közösségen alapuló, 
épülő tervek az emberi carn ivorák között . 

Én tehát azt állitom. hogy nemcsak, hogy List ma fokozott véd-
vámos volna, de Cobden is, mint magyar , a védvám és nem a szabad 
kereskedelem szolgálatába ál lana. Mert Cobden elsősorban angol hazafi 
volt, akit az ant icorn law liga a lak í tására hazája fe lv i rágozta tása 
vezetett, amely oly fokon állott, hogy a szabad versengésben csak 
nyerhetet t mint erősebb a gyöngékkel szemben. Tisztelt Uraim! Vegyük 
röviden elő a szabadkereskedelem programmjá t : A szabadkereskede-
lem történelme tu la jdonképen az ál lamok régi belső korlátozására vezet 
vissza, mikor a város, a község, állam volt az államban. Ezeket a kor 
Iátokat a francia forradalom, a polgárság fejlődése lerontotta. Azok 
az mternácionális ideálok, melyeket a szabad kereskedelem későbbi 
iskolája tűzött ki magának , stabilis közgazdasági állapotot k ívánnak, 
jogrendre támaszkodva, szabad versenyt ó h a j t v a , ' A szabad kereskede-
lem kívánsága minden korlátozást beszüntetni. Az ő ura csak a szabad 
piac. mely szerinte a szabad versengés utján kiegyenlíti az erőket. A 
szabad verseny utján kialakul a helyes elosztás. Megengedem, hogy 
vannak szerényebb kívánságok, fokozatok a szabad kereskedelem hívei-
ben. de épen ugy mint a szociálpolitikában itt sincs határ . A szocializ-
mus ideáljaiban automat ikusan közeledik a kommunizmushoz, ha nem 
is az erőszakos prole tárdikta túra kommunizmusához. Vannak szabad 
kereskedelmi hívek, kik bizonyos állami beavatkozást megengednek, 
enyhe pénzügyi vámokat , némi egészségügyi korlátozásokat , sőt ka-
tonai óvintézkedéseket, de lényegileg az ál lamnak más hivatás t szán-
nak. Egy óhajukban azután az iparral közösen haladnak, midőn az 
államot a termelésből kizárni k íván ják . Vannak ugyhiszem szélső sza-
bad kereskedők, k ik a szabadalmi szerzői jogot, az állam kisajá t í tás 
jogát is megszüntetni óha j t j ák . Az állam számára csak rendészeti jogok 
'és kötelességek maradnak meg, minők a jogfolytonosság, közbiztonság, 
jogrend és a magántulajdon védelme. Erre sajnos m a egyetlen állam 
sem, még az úgynevezet t győztes államok sem képesek és ezzel a 
szabad fejlődés biztos a lapja megdől, mire az idealisták nem gondol-
nak. Nem az államok a hibásak, hanem a társadalom, amely 4 éves 
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háború túlfokozta fegyelme, szenvedése és munkát lansága miat t le-
züllött. A szabad kereskedelem a kereset és tu la jdon jogában szabad 
kezet kér . Teheti-e azt ma az állam, amikor sok keresetforrás a nem-
zetközi helyzet ál tal adva van és államellenes spekulációból könnyű, 
sőt nem is illegális kereseti módok u rakodnak . Szabad kezet, kér az ár, 
k a m a t és bér tekintetében. Már most kérdem, ha aká r az ország belső 
területén, aká r mint állami közgazdasági egyed, a világpiaci szabad 
harc. területén egyenlően állunk ki. mi lesz ennek a vége? Az, hogy 
az erősebb weqeszi a gyöngét . Tudom, ez természet tudományi elv. de 
a természet ál latai és növénvei mindenféle buvhelvekkel , óvatos véde-
kezéssel f en t a r t j ák lé tüket , Tényleg nem ette mes: az összes szárazföldi 
carn ivorákat az oroszlán. Ma. amikor a háhorunver tes államok a teljes 
közgazdasági rablás állásr-ontián ál lanak, még azon a téren is erősza-
kosan a maeruk iavára dönthetnek, hol innri létiosamk kifeilődésben 
szinte domináló tökéletességben már kia lakul t . Hiszen igy já rnak el 
a német ká t r ánvfes t ék iparral , melyet hadicélok biztositása miatt akar-
nak maíruk számára nevelni. 

A List-féle nemzeti klasszisok, közgazdasági feilődési fokok 
nagvon megvál toztak 1846 óta. Ma Európában nomád pásztor, vadász-
nének alig vannak . A keleti államok tú lnyomóan mezőgazdaságiak. A 
tökéletes iparkereskedelmi fokon nemcsak, mint akkor Angrlia és 
Északamerika áll. hanem Németország, Ausztria, Hollandia, Svájc , 
talán Csehszlovákia is. E ket tő között áll az ipari-mezőgazdasági fok, 
melyet nekünk el kell érni és melyen Olaszország és Franciaország már 
régóta áll. Ebben a kifejlődési harcban, melyek az ipari állam kellékei? 

1. Amortizált befektetések, berendezkedések és fölös tőke. Ez 
a leggyöngébb pontunk, ezt ki kell küzdenünk, ezért kell dolgoznunk. 

2. Kiépitet t közlekedési hálózat. Ez eléggé meg van csonka or-
szágainkban, igaz, hogy visszament a Dunahajózás , az angol tervek nem 
valósulnak meg, de centrális vasúthálózatunk és kedvező földrajzi fek-
vésünk van . 

3. Vállalkozó, iparos és kereskedő iskolázottsága. Ugylátom mai 
generációnk erre a lkalmas és érett , még külföldre is kerül tek alkalmas 
magyar erők. Sajnos, ellenünk szól környezetünk magyar üldözése és 
kereskedelmi segitő k a r u n k nyelvszegénysége. 

4. Kiépitet t fogyasztópiac: ezt bizonyít ja passzív kereskedelmi 
mérlegünk a készí tmények terén. 

5. Nevelt munkásosztály. A kezdet alapjai le vannak rakva a 
nevelhető munkásosztá lyban, csak fokozni kell. Itt igazat adok Méhely 
á l lamti tkár urnák, hogy a jó ipartörvény fejleszti az ipart. De a jó ipar-
törvénv következmény és csak az ipar nevelő hatása után léphet 
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életbe. Kell, hogy még sok tekintetben mezőgazdasági nevelésű 
munkásaink, lassú fárasztó munká jukbó l a gyors megfigyelés, az erköl-
csös munkafegyelem tuda tá ra jöj jenek. A nyugat i ál lamok fej let t ipar-
törvényeit csak fokozatosan ü l te the t jük át, munkásosztá lyunk nevelt 
fejlődésével. Összesitve az ipari állam kellékeit, legfőképp a berendez-
kedés és töke hi j ján vagyunk . Az egész koncepció meg van és hogy 
ezeket elérjük,, azért kell a védvám. A kereskedelemnek épen ugy meg 
vannak a túlkapásai, mint amilyeneket a védvámos iparnak vetnek sze-
mére. el tekintve attól , hogy a mai valutár is viszonyok közöt t a lebo-
nyolított forgalom haszna sokszor csak számtani illúzió. Ha beismerjük, 
hogy az iparnak, mint minden tőkés összpontosulásnak, monopolisztikus 
törekvései lehetnek, ugy meg kell á l lap i tanunk (tisztelet a kivételek-
nek). hogy a nagykereskedelem sem volt mindig iparpártoló. Az*ország 
mindig szegény volt és a külföldi iparok közvetí tője a nagykeresk'ede 
lem volt, nagy hitelezés a lap ján álló. szinte bankszerű szervezet. 
Békében az 5% kasszaskontó nem volt r i tkaság és nagykereskedőink 
a hitel hata lmával u ra l t ák a piacot. Bevonták az országot utazóik háló-
zatával és i rányí to t ták a piacot. Kezdő iparosainknak sok bajuk volt 
e hata lmas szervezettel. Állandóan olcsóbbaknak kellett lenniök a kül-
földnél. hogy bejuthassanak a monopolizáló nagykereskedelem szállítói 
közé. Teljesen azonos ez a tükörkép az ipar túlkapásaival • és sokkal 
könnyebb volt egy-egy ipari vállalkozással próbálkozni, mint a nagy-
kereskedők ki tűnő üzleti bevezetettségével u j ja t húzni. A nagykeres-
kedők üzleti hata lma fejlődésére idő kell. mint egy sokgyökerü szét-
ágazó fának, melyet máról holnapra nem lehet a földből kivarázsolni. 
Sokszor bizony megindult a harc a kezdő iparok és az idegenkedő 
nagykereskedelem között . A gyárak a kiskereskedőket keresték fel. 
mig végre sokszor megegyezés szakítot ta meg e küzdelmet a nagy-
kereskedői előjogok fokozatos elismerése mellett. Sokszor hallottuk a 
kereskedelmi hitel fontosságát és jelentőségét hangoztatni . Ez a hitel 
milyen veszélyes és veszteségteljes lehet az állam közgazdaságára, 
muta t j a az imént lezajlott cseh sokol-tartozások története. Eredetük 
jóval a Devizaközpont keletkezése elé nyúlik és magának az ál lamnak 
tőkéjét , segítségét k ívánta a megszorult kereskedelem igénybevenni. 
Tud juk , hogy a ka tasz t rófa oka a változó, hullámzó valuta , de ennek 
a közgazdasági tényezőnek beavatkozásával hosszú időkre számolni 
kell. Mégis csak más az az ipari hitel, mely i t t foglalkoztat termelő 
erőket, kenyeret ad a lakosságnak, befektet , tőkésít. A kereskedelmi 
hitel csak néhány ügynöknek csekély, százalékos hasznot, ellenőrző 
di jat hoz a belső termelés rovására. A kereskedelemnek mindenesetre 
számolnia kell azzal, hogy amint mi tudjuk , elszakadt országrészeinkkel 
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minden kapcsot és igy a kereskedelmi kapcsokat is fenn kell tartani , 
mint szálat és fonalat , melyek összekötik szivünket, de hogy környező 
szomszédaink is t ud ják ezt. A magyar keresekedelemnek most is, a 
jövőben is nagy technikai nehézségekkel kell majd megküzdenie azért, 
mert magyar és nehéz harca lesz Ausztria mindennel megalkuvó 
népével. 

Végül rá akarok még térni arra, hogy a kereskedelmi élet is 
ismeri az ármegegyezés és kartell szerű megállapodások rendszerét. Az 
áralakulás i tt sem oly ideális versenyen alapul, mint azt a közönséggel 
elhitetni aka r j ák . Ugyanazfoik, a'« jelenteégtek (fordulnak Sitt is elő, mint 
az iparban. Éles harc, az árak, a kereskedelmi haszon lehaj tása, meg-
egyezés, szervezkedés, következik a megengedett és szükséges haszon 
túllépése, erre outsiderek keletkezése, erkölcsi és anyagi harc velük, 
vagy kiegyezésre vezetve, vagv a szervezet ideiglenes, vagy végleges 
szétbomlása. Szóval, korántsem kell azt hinni, hogy a mai kereskede-
lem, a kínálat és kereslet a piac automatikus kiegyenlítése u t ján ár-
szabályozó módon hat. Ugyanúgy vannak úgynevezett üvegházi alaku-
lások, mesterségesen túlterhelt , rossz regievei dolgozó kereskedelmi 
ágak. melyeket véd és óv a meglevő megállapodások gyűrűje . Vájjon 
tényleg oly veszélyes-e védvámmal nevelt ipart teremteni, vá j jon 
tényleg mi az alapföltétele az erős, helyét mindenkor megálló iparnak? 
Tisztán csak a nyersanyag, vagy csak a fogyasztó piac, vagy a leg-
kedvezőbb termelési föltételek kérdése ez? összefügg ez a tétel az 
úgynevezett „telephely" elmélettel. A háború alat t kialakult felfogást 
legjobban Rathenau fejezte ki. ö idealista szociális felfogásból kiin-
dulva, a lehető legjobb munkaelosztást és fölös munkaerő megtaka-
rí tását k ívánja . Nagy hibának ta r t j a , hogy a béke fejlődés nem rend-
szeres menetben történt, nagy telepek sem helyes elosztási központ, erő-
termelés, nyersanyagforrás mellett a lakul tak, hanem tisztán egyes ős-
lakók személyes fejlődéséből nyer ték lét jogosultságukat . Nagy textil-
telepek egy-egy ügyes egyéniség kézimlivászon fehérítő telepéből fej-
lődtek fokozatosan, távol a nyersanyag legközelebbi szállító telepeitől. 
Panaszkodik, hogy hiányos berendezés, technikai készületlenség követ-
keztében mennyi ipari munka vész el fölöslegesen. Szerinte a háború 
óriási pusztulásai anyagban és erőben egyaránt kényszeríteni fognak 
a rendszer felhagyására és takarékoskodnunk kell majd a produkt iv 
erőkben minőségileg és mennyiségileg. Phalansteri ideálok ezek, Ma-
dách utolsóelőtti felvonása jut eszünkbe, épen oly kevéssé megvalósít-
hatók, mintahogy Rathenau többi elméletei, melyeket meghazudtolt, 
midőn vezető helyre került . Az ipari termelés összekötő kapocs a 
nyersanyag és kész termék között. Főkelléke a jó közlekedési eszköz 
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a kezdet és vég- célszerti lebonyolítására és megfelelő jó, hasznos, nevelt 
termelő erő, nyers és munkaerő berendezkedések, valamint kellékei a 
viz, az éghajlat , közrend, jólét. Amilyen fontos a nyersanyag kérdése, 
annyi ra fontos a fogyasztó piac. Vannak iparok pl. a cementipar, 
amelyeknek a nyersanyag ad ja meg fontos kelléküket . Senki sem fog 
gondolni arra , hogy ezeket a tapasz ta la tokat meghazudtolja. Senki 
sem fog Magyarországon, mióta elvesztet tük földgáz-forrásainkat , 
elektrometallurgiai iparra térni. Én meg vagyok győződve, hogy ezen 
csonka területen is még sok nyersanyagot és szenet fogunk találni és 
állitom, hogy példákkal igazolhat juk, hogy a termelő erők mellett a 
fogyasztás, a piac a telephely legfontosabb tényezője. Mutat ja ezt 
Svájc ipara, a csokoládé és egyéb tengerentúli feldolgozó termelése, 
noha még kikötője sincs. Ezek a föltételek, amelyeket a telephely 
kiván, azon iparok számára, melyeket az országban nevelni akarunk , 
megvannak. Centrális fekvésük, kedvező földrajzi helyzetünk a lapjá t 
fogja vetni, hogy mezőgazdasági-ipari ál lammá fe j lőd jünk és akkor fog 
az ő fénykora elkövetkezni. A mezőgazdaság, a kereskedelem türel-
mére appellálok, hogy az ipari termelés fokozására lélekzetvételt adja-
nak nekünk. Elismerem, némi látszólagos haszon elmaradás, látszóla-
gos károsodás érheti őket, de sokkal nagyobb veszély, ha az ország el-
szegényedik, intell igenciája kivándorol , fogyasztóképessége folyvást 
csökken és gazdasági gyarmat tá sülyed szomszédaink javára . Nemzeti 
önállóságunk, u tódaink jövője forog veszélyben. Ê» én ugy érzem, hogy 

ha mi i t t érvekkel harcolunk és meggyőzni a k a r j u k egymást, a szabad 
kereskedelem és védvám hivei: egyben megegyezünk, hogy az ország 
közös felvirágoztatásában, ha ladásában van mindnyá junk közös bol-
dogulása. 
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Negyedik nap: 1922. december 15. 

Fenyő Miksa: Méltóztassanak megengedni, hogy mielőtt hozzászóla-
nék a tárgyhoz, melyről néhány hét előtt Ferenczi őméltósága a maga 
brilliáns előadását megtartotta, egy metodikai kérdést tárgyaljak és fel-
tegyem a kérdést, hogy tulajdonképpen miről is folyik itt a vita, mi az, ami 
a különböző felszólalókat szembeállította és clyan éles ellentéteket provo-
kált, mint amilyet például — hogy a két legszélsőbb álláspontot említsem 
fel — Méhely Kálmán és Keleti Kornél felszólalásaiban megállapítani 
alkalmunk volt. Vájjon egy tisztán akadémikus jellegű vita folyik-^ arról, 
hogy mi a helyesebb, a bölcsebb, az emberiség kulturális fejlődése szem-
pontjából a kívánatosabb: az-e, ha az emberek mindazt, amiit termelnek, 
szabadon engedik át a határokon, külön engedély nélkül és minden meg-
terheléstől mentesen, vagy pedig az a helyes, az segit bennünket inkább a 
javak termelésében, — mert a haladás azt jelenti, hogy mindenkinek több 
jut a világon termelt javakból, mint amennyit azokból eddig megszerezni 
tudott, — az segit bennünket a jólét nyomában járó kulturális haladás-
ban, ha az egyes államok politikai határaikat bizonyos mértékben 
gazdasági határoknak tekintik, s vámok által tartják távol vagy nehezítik 
meg behozatalát mindazoknak a cikkeknek, melyeket a hazai termelés elő-
állít, vagy előállítani képes. Mondom, az a kérdés, hogy erről folyik-e a vita, 
a vámvédelem és szabadkereskedelem teóriájáról, vagyis olyan bizonyítás-
ról van-e szó, melyet a fizika tudománya a légüres térben megejtett kísér-
letnek nevez, ennek a kérdésnek sub specie aeternitatis való eldöntéséről, 
vagy pedig egyszerűen arról, hogy ez a mai Magyarország, a maga 
nyolcvanezer négyzetkilométerre csonkított területével és közel nyolcmillió 
lakosával, azzal a szociális tagözódottságával, melyet az ország szétdara-
boltsága katasztrofálisan aránytalanná tett. eltorzított azáltal, hogy egy 
közel háromszázezer négyzetkilométernyi terület politikai, gazdasági és 
kulturális adminisztrációjának személyzete tulnyomórészben a csonka terü-
letnek maradt, nap-nap után felduzzasztva azáltal, hogy a magyar intelli-
genciát az elszakított területeken folytatott magyarellenes politika ide-
szoritja, hogy ez a Magyarország mezőgazdaságának maii állapota mellett, 
megmaradt ipari üzemeivel és ezek munkáját ellátó ipari munkássággal, az 
európai kereskedelmi politika mai iránya, speciálisan pedig az utódállamok 
inaugurálta kereskedelmi politikának mai elvei mellett kiépitse-e a vám-
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védelem rendszerét, vagy pedig lemondjon arról, mondván, hogy az ország 
fejlődését a szabad és vámmentes behozatal által előidézett olcsóbbodás szol-
gálja a legjobban. Gondolom, hogy helyesen és tárgyilagosan disztingváltam 
a két problémasor között s talán abban sem lesz közöttünk nézeteltérés, ha 
megállapítom, hogy az egyik kérdésnek az eldöntése még korántsem jelenti 
a másik kérdés szükségszerű eldöntését, vagyis ha meg is állapítom és be is 
bizonyítom azt, hogy az emberiséget a maga fejlődésének utján leginkább 
a szabadkereskedelem szolgálja, ebből még nem következik, hogy a mai 
Magyarországnak tehát le kell mondani a vámvédelemről, akárhogy is áll-
janak a dolgok idebenn és szomszédainknál, aminthogy abból a tényből, 
hogy sikerült bebizonyítani, hogy ez az ország nem folytathat más politikát, 
mint a kiadós vámvédelem politikáját, elismerem, még nem következik a 
tanulság, hogy íme a szabadkereskedelein tétele megbukott. Miért bocsátom 
mindezt előre? Mert a felszólalók túlnyomó része — eltekintve az előadó ur 
tanulmányától, melyben a megfejtendő problémakör a legvilágosabban volt 
körülírva — különösen pedig a szabadkereskedelem hívei ezt a két külön 
témát nem tartották külön, ezek az ő előadásaikban keresztezték egymást, 
összefolytak ugy, hogy logikus, világos megállapításig nem igen jutottak el. 
Igy nevezetesen Méhely Kálmán barátom, aki a szabadkereskedelem elvei-
nek legintranzigensebb vallója, bár ő is kijelentette, hogy tulajdonképen 
nem képviseli a szabadkereskedelmi álláspontot, hanem az egyetemed 
nemzeti közjóléti álláspontot, de aki az ő fejtegetései során mégis csak a 
szabadkereskedelem kikötőjébe jutott el, s aki a profit szót azzal a szent 
megvetéssel ejti ki, mint teszem a képviselőházban ezt a szót:. szabad-
kőművesség, egyáltalán nem nyilatkozott arról, hogy vájjon ő le akarja-e 
vonni a tudományos hitvallásának konzekvenciáit, s vájjon ha ő ma keres-
kedelmi miniszter volna, törvényjavaslatot nyujtana-e be a vámok eltör-
léséről? Vájjon beirná-e a javaslat indokolásába, hogy mivel az ország 
fejlődésének alfája és ómegája a fogyasztó, tehát igy lemond a vámvéde-
lemről s ide ezentúl az osztrák, a cseh, a német áru vámmentesen jöhet be. 
Nem, én azt gondolom, hogy ezt ő sem meri mondani: ő is csak azt fogja 
mondani: ne tulozzuk a vámvédelem jelentőségét, ne gondoljuk, hogy az 
ipari és általában a közgazdasági fejlődésnek ez az egyeüli eszköze, hanem 
kellő vámvédelem mellett, mely nem teszi lehetetlenné a szomszéd orszá-
gokkal való kereskedelmi forgalmat, törekedjünk egyéb téren is teremteni, 
jó közlekedés, jó adminisztráció, gazdasági gondolkodás nevelése, jó ipar-
törvénv legalább olyan fontosak, mint a vámvédelem. Gondolom, ezt vagy 
ilyesmit fog felelni, s akkor már nem is vagyunk olyan távol egymástól, 
s legfeljebb azon fogunk vitatkozni, hogy mi értendő „kellő vámvédelem" 
alatt. De ha csalódnék ebben a feltevésemben, ha ő valóban le akarná vonni 
az ő tudományos meggyőződésének végső következtetéseit s valóban le 
akarna mondani minden vámvédelemről, akkor legyen szabad hivatkoznom 
elnökünkre, Matlekovits Sándorra, aki ha a szabadkereskedelem elvét is 
vallotta a maga tudományos meggyőződése szempontjából, azt hiszem, hogy 
egész eor elöntő jelentőségű vámtétel megalapozásáért, kiépítéséért, terheli 
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a felelősség, s aki legutóbb is egyik igen érdekes előadásában koncedálta, 
hogy az iparnak, s első sorban a vas- és textilipart emelte ki, igénye 
van vámvédelemre, igaz, hogy ennek felső határát kissé mechanikusan 
tizenöt százalékban állapította meg, mely körülményre később még vissza-
térek. Erre pedig azért hivatkozom, hogy abban a kemény kitanitásban, 
melyben a vita összefoglalása alkalmából a szabadkereskedő Matlekovits 
Sándor fog részesíteni, fegyvertársul szerezzem meg magamnak a védő-
vámos Matlekovits Sándort. 

Én tehát hiszem, hog}' Így állítva fel a kérdést, még a vitában 
felszólalók legkobdenebb szabadkereskedője sem vállalta volna a tételt, 
hogy a mai Magyarország a mai körülmények között, egyedül tudósai meg-
győződésére támaszkodva, lemondjon a vámvédelemről s hogy ennélfogva 
az elvi kérdésre — szabadkereskedelem vagy vámvédelem? — való kitérést 
bátran mellőzhetném a rátérhetnék a tulajdonképpeni tárgyra, arra, amiről 
Ferenezi őméltósága nyugodt, tárgyilagos s a tapasztalat igazolta doktriner-
ség határait át nem lépő előadása szólott, hogy vájjon a mai nagyipari 
termelésnek milyen vámvédelemre van szüksége s milyen legyen ennek a 
mértéke? Mivel azonban magáról az elvi kérdésről is sok érdekes, gyakran 
megtévesztő fejtegetés hangzott el, engedtessék meg nekem, hogy néhány 
szóval erre is kitérjek. Szabadkereskedelem vagy vámvédelem? Cobden 
vagy List Frigyes? Anglia vagy Magyarország? Ha arról van szó, hogy az 
úristen ma teremtené a világot s a genezis folyamán a (teremtő konzultálná 
a világ közgazdászait s ezek tanácsára a földkerekség minden részén egyen-
lően osztaná el a termelésre és fogyasztásra szánt javakat, a szenet, a sót, 
a fát, a vasat, a fémeket, a textilanyagokat-, a vizek energiáit s az emberi 
képességeket, akkor valóbanértelmetlen dolog volna azt követelni, hogy az 
egyes geográfiáikig elhatárolt nemzeti egyedek vámkorlátokat állítsanak fel. 
De hát tudjuk, hogy a világ közgazdászok szakvéleménye nélkül teremtő-
dött, hog}7 az évezredek folyamán a világ különböző pontjain elhelyezkedett 
népek a legkülönbözőbb termelési előfeltételek közé kerültek és a termelés-
nek a természet rendelkezése folytán különböző előfeltételei az emberi munka 
és teremtés folyamán még tovább differenciálódtak, aminthogy a természeti 
előfeltételek, geográfiai és klimaitikus különbségek folytán differenciálódtak 
a különböző népek képességei is. Mielőtt a tudomány a maga rendező téte-
leivel belenyúlhatott volna, ugy fejlődtek a dolgok, hogy az egyik ország-
nak volt sója, szene, vasa, tengere, nagyszerű ipari üzemei, hajóparkja, a 
másiknak volt fejlett mezőgazdasága, tengere, jó fogyasztó szomszédja, a 
harmadiknak fejletlen mezőgazdasága, valami gyönge, nyersanyagnélküli 
ipara, gyönge fogyasztóterülete stb. S már most méltóztassanak csak elkép-
zelni, hogy az egyik ország, amely e nemzetek versenyében elérte azt, hogy 
a legtökéletesebben berendezett vas- és gépipari üzemei vannak, melyek 
nyersanyagát, a szenet és vasércet a maga bányáiból bányássza, a legtökéle-
tesebb textilipari üzemei, vegyészeti nagyüzemei, melyek nyersanyagát ko-
lóniái szállitják, aminthogy lakosságának élelmiszerekkel való ellátásáról 
ugyancsak a koloniái gondoskodnak, méltóztassanak még elképzelni, hog}7 
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ezekben az üzemekben előállított cikkeknek a világ összes népeihez való el-
juttatására a legtökéletesebb flotta áll rendelkezésére, termelését és keres-
kedelmi forgalmát a legintelligensebb kereskedelem, legjobb módban élő 
munkásság szolgálja, vájjon nem az következik-e ebből, hogy ez az ország 
olyan distanciát tud teremteni és fenntartani a maga jóléte és azok nyomo-
rúsága között, melyet azok soha csökkenteni nem tudnak s hogy ezzel az 
egész világot adófizetőjévé teszi, vagy pedig — s itt következik a folyamat, 
melyre a vámvédelem eredete visszavezethető — arra kényszeríti őket, hogy 
a természet és évszázados fejlődés teremtette ezt a distanciát ugy hidalják 
át, hogy maguk is nyomába igyekezzenek ennek a fejlett termelésű állam-
nak s addig, míg ezt behozhatják, a maguk termelésétől vámokkal tartják 
tá/vol a fejlett állam termelését. A túlságosan teoretikus példát próbáljuk 
csak meg a reális életre alkalmazni: Anglia, szabadkereskedő állam, gon-
dolom a mult század közepe óta; ipari fejlettsége akkor már olyan fokon 
állt, hogy ezzel messze túlszárnyalta a világ összes államait, sőt joggal 
hihette, hogy e téren senki sem ér nyomába. Cobden agitációja tehát nem 
teoretikus megfontolásból fakadt, hanem abból a meggyőződésből, hog) 
iparilag Angliával'már senki sem versenyezhet s viszont ami a mezőgaz-
daságot illeti, a vámvédelemnek elejtése olcsóbb élelmezést, ezzel olcsóbb 
munkabéreket jelent, tehát kárpótlást az iparnak az elejtett vámvédelemért, 
(Cobden agitációjának a tengelye az angol nagybirtok ellen irányult.) Már 
most képzeljük csak el, hogy ez az ipar semmi által fel nem tartóztatva 
vetheti magát a kontinensre s áraszthatja el termékeivel Franciaország, 
Németország, a monarchia- piacait, hogy mit jelentett volna ez? Milyen ki-
uzsorázottságát, elszegényedését, koloniális sorban tartását ezeknek az 
államoknak, milyen mértéktelen meggazdagodását Angliának — a meg-
gazdagodás pedig mindig a termelési eszközök felhalmozását jelenti — 
tehát a versenyképesség további növelését, további túlsúlyt s a többi álla-
moknak további elszegényedését, kivándorlás révén való elsatnyulását. De 
hát tudjuk, hogy ezt az exemplumot nem volt alkalmunk megcsinálni; 
Németország nap-nap után fokozódó vámvédelemmel parirozta ki az angol 
expanziót; vámvédelme révén olyan hatalmas ipart" fejlesztett, mellyel 
sikerült a kivándorlás problémáját megoldani, pedig a nyolcvanas években 
ez ott is komoly probléma volt, szociális téren olyan hatalmas alkotásokat 
hozott létre, mint a világ egyetlen állama sem s vasiparával, textiliparával 
szépen Anglia mögé nyomult olyan közelségben, hogy Anglia végül is 
ágyúival és tankjaival volt kénytelen ezt az előnyt kiegyenlíteni. S ha 
Méhely Kálmán szellemesen ugy állitja be a tételt, hogy ha List Frigyes 
ma élne, akkor szabadkereskedő lenne s a Cobden-klub ülésén elnökölne, 
akkor én hasonló szellemsséggel azt válaszolom, hogy ha Cobden ma élne, 
akkor ma helyettem itt előadást tartana erről a kérdésről — bizony nagyon 
szívesen látnám Cobden és Matlekovits Sándor vitáját — s újból talpra-
állitaná fonódáját, mely annak idején az ő gazdaságpolitikája folytán 
tönkrement. Hogy miért kedvezőbbek ma a szabadkereskedelem tekintetében 
a viszonyok, mint valaha, miként azt Méhely barátom állította, azt nem 
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tudom belátni. Mi kedvezőbb erre? A gazdasági feltételek? A politikai 
előfeltételek? A világ hangulata? Mi? Ha Méhely ezt ugy értette, hogy ma 
inkább van szükség szabadkereskedelemre, éppen mert az egyes orszagokat 
a gyűlölség kinai fala választja el egymástól, tehát inkább van szükség az 
érintkezésre, melyet a szabadkereskedelem, elismerjük, inkább tesz lehe-
tővé, akkor — hacsak nem akarunk megint légüres térben operálni — erre 
azt kell felelnünk: hát azt hiszi Méhely és azt hiszik az ő elvbarátai, hogy 
a gyűlölség, mely magyar és cseh között ma fennáll, kisebb lesz, ha a vám-
védelem hijján beözönlő cseh vasáru kioltásra kényszeríti a magyar kohó-
hat, lezülleszti a magyar gépipart és megállítja a magyar textilipart. Ne 
méltóztassanak azt mondani, hogy ez az aggály túlzott, hiszen alkalmunk 
volt éppen legutóbb az ellenpróbaját megcsinálni. És pedig a szlovák gyár-
ipar tekintetében. A szlovák gyáripar nem tud megállani a lábán, leütötte 
az erősebb cseh ipar versenye, egyik üzem a másik után szűnik be s Szlo-
vákia teljesen a cseh ipar kalózterületévé válik. 

Nem, ha én azt látom, ihogy ez a Csehország, mely az én legszebb 
területeimet szedte el, most az ipari fejlődés lehetőségét is elszedi előlem, 
a magyar tisztviselő elhelyezkedési lehetőségeinek biztosítása helyett a 
csehekét biztosítom, akkor én vallom, hogy igenis a gyűlölség Csehország 
és Magyarország között csak nőni fog. S ennél a pontnál egy pillanatig 
legyen szabad megállanoin a pacifizmus kérdésénél is, melyet a szabad-
kereskedelem és vámvédelemről folytatott vitában a szabadkereskedelem 
hívei régtől fogva fel szoktak vonultatni. Én ez előtt az érv előtt leveszem 
a kalapomat, én nem tartozom azok közé, kik e szónak hallatára : „paci-
fizmus", szent borzadállyal vetnek keresztet, bár a wilsoni világcsalas óta 
meg tudom érteni borzadásukat, de határozottan állítom, hogy a vámvéde-
lemnek semmi köze a háborúkhoz, vagy csak annyi, mint azoknak az egyéb 
rendszabályoknak és intézményeknek, melyek általában a termelés szolgá-
latában állanak. Aki felállítja a tételt, hogy ne csinálj vámvédelmet, mert a 
szomszédod gazdasági érdeke nem tűrheti a te elzárkózásodat és ő ezáltal 
fegyverfogásra kényszerül, az éppen olyan joggal állithatja fel a tételt, 
hogy ne dolgozz nUpi kilenc órát, mert a szomszédod, aki csak napi hat 
órát dolgozik, nem tűrheti el a termelési feltételekben bekövetkezett ezt az 
előnyt s kényszeríteni fog arra, hogy a három óra tulmunkából legalább 
másfelet adj le az ő számára, ne fejlessz hatalmas kereskedelmi flottát, ne 
tárj fel gazdag szén- és vasérctelepeket, ne tartogass nagyjelentőségű ipari 
üzemeket, ne legyen a születési arányszámod kedvezőbb, mint a harcias 
szomszédé, stb., stb. Én elismerem, hogy a háborúk keletkezésében igen 
nagy része van a gazdasági érdekeknek — bár az érzelmi motívumok, mint 
amilyenek a nemzetiségi, vallási kérdés, jelentőségét sem szabad lebecsül-
nünk, de ezek a gazdasági érdekek éppen ugy működnek szabadkereske-
delem, mint vámvédelem mellett, sőt határozottan állítom, hogy vámvéde-
lem hijján nagyobbak lévén a termelésbeli és vagy ön beli differenciák, 
inkább szolgáltatódik alkalom a gyülölségre, a támadásra. Vájjon, ha az 
elmúlt szörnyű háború példáját nézzük, ki meri mondani, hogy ha Európá-
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ban szabadkereskédelem lett volna, hogy akkor a háborút is elkerültük 
volna. Ha szabadkereskedelem lett volna s e réven — mint arra fentebb 
utaltam — Anglia olyan túlsúlyba került volna, hogy mindent túlszárnyaló 
iparával elnyomta volna a kontinens minden, az ipari .termelésre irányuló 
törekvéseit s ezer csatornán vakuumozta volna magához a kontinens gazda-
sági erejét, akkor bizonnyal Anglia nem inditott volna háborút, de háborúra 
kényszerültek volna Európa többi nemzetei, én nem tudom, hogyan, milyen 
kombinációban, de bizonyára ugyanazokkal a jelszavakkal, mint most, első-
sorban azzal a jelszóval: hogy helyet a napon. S vájjon ha szabadkeres-
kedelem lett volna, akkor Oroszország nem igyekezett volna megvalósitani 
a maga szláv politikáját, Olaszország adriai politikáját s valóban van még 
ember, aki elhiszi a naiv legendát, hogy a háború kitörésében csak egy 
szemernyi része van annak, hogy a magyar uruk nem engedték be a szerb 
marhát. Nagyon okosan utal rá Lengyel Géza az ö pompás brosürájában, 
hogyha ez a tétel igaz volna, akkor Angliának legalább is annyira kellett 
volna háborúba szállni az Egyesült-Államokkal, mint Németországgal, mert 
hisz az Egyesült-Államok védővámosabbak voltak Németországnál. Nagyon 
okosan bizonyítja, hogy az angol export Németországba harminc esztendő 
alatt 16 millió angol' fontról 40 millióra emelkedett, holott ugyanezen idő 
alatt amerikai exportja állandóan egy szinten maradt 28—29 millió angol 
font magasságában. Tehát Németországba irt-nyúló kivitele megháromszoro-
zódott, az amerikai kivitel egy fillérnyit sem emelkedett, söt az összes angol 
kivitel százalékában 12.2-ről 5.6 százalékra csökkent. Hát ha a védővám 
kérdése döntötte volna el a dolgot, akkor ez bekövetkezhetett volna? es 
bekövetkezhetett volna az, hogy viszont ugyanazon idő alatt a védővámos 
Németország kivitele a védővámos Egyesült-Államokba sokkal nagyobb 
mértékben emelkedett? 

Ez a szempont tehát, a pacifiizmus szempontja, meg nemjíl lhat, 
marad tehát a másik szempont, hogy minden ott termeltessék, ahol azt a 
természeti előfeltételek leginkább lehetővé teszik, mert ez biztosítja leg-
inkább. hogy a termelt javak az emberi munka leggazdaságosabb felhaszná-
lásával, tehát legolcsóbban kerülnek a fogyasztókhoz. Már fentebb elmon-
dottam, ha a világon az összes termelési előfeltételek és termelési eszközök 
arányosan és méltányosan volnának eloszthatók, akkor ez a tétel talán 
megállana, de hiszen ma ugy áll a dolog, hogy az emberi munka a termé-
szeti előfeltételeket olyan lényegesen korrigálta, hogy itt visszatérés a ter-
mészethez már nem lehetséges. Azok a hatalmas ipartelepek, energia-
centrálék, vasúti vonalak, csatornák, értékesítési szervezetek, szociális be-
rendezkedések, melyek az utolsó évszázadban a Stadort-teória ellenére 
létrejöttek, annyi eltolódást idéztek elő a természetes előfeltételekben, hogy 
most mindezeket a szabadkereskedelem spongyájával egyszerűen eltörölni, 
olyan katasztrófát idézne fel, a m i l y e t , tán még Wilson tizennégy pontja 
sem tudott felidézni. 

Hogy ez mát jelentene Svájcra, mely egyszere ihárom hatalmas 
iparról volna kénytelen lemondani: a gépiparról, a textil- és csokoládé-
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iparról, arra már et mult alkalommal utalt Keleti Kornél 'barátom. De hiszen 
erről szó sincsen, s valóban rosszhiszemű vitatkozás volna, ha ezekkel a 
túlságosan teoretikus érvekkel akarnék operálni: jól tudom, hogy a szabad-
kereskedelem hiver sem képzelik ugy, hogy a világ ma visszazökkentessék 
árra a topográfiai alapra, amelyet a Standort-teória kirajzol, hanem ők 
egyszerűen azt képzelik, hogy eltöröltetvén a vámok, megnyittatván a ha-
tárok, a szabad verseny fogja eldönteni, hogy mi áll meg, mi pusztul el, 
s nem a teória, hanem a szabad verseny fog Ítélni afölött, hogy Svájcnak 
megmarad-e az ő gép-, textil- vagy csokoládéipara, vagy pedig egyiknek, 
vagy másiknak, részben vagy egészben pusztulnia kell. Hát maradjunk a 
példánál: Svájc exportja a valutaviszonyok folytán ma minimumra 
sülyedt; textilipara, mely normális időben, gondolom, negyvenezer embert 
foglalkoztatott, ma a felét sem tudja ellátni, gépiparában, melyben körül-
belül 30—35.000 embei dolgozott, ugyanez a helyzet s csokoládéiparának 
helyzete tán még kedvezőtlenebb. Már most méltóztassanak csak elképzelni, 
hogy erre a kis országra, melynek; gazdasági életében szervesen helyezke-
dett el a maga igen arányosan fejlett ipara, rászabadul a német, az 
osztrák, a francia és olasz konkurrencia, hogy mi fog itt bekövetkezni? 
Milyen elnyomorodottsága az iparnak, összezsugorodása az üzemeknek, 
fokozása a munkanélküliségnek és elszegényedése mindazoknak a társa-
dalmi osztályoknak, melyek közvetlenül és közvetve az ipari termelésből 
élnek. Vájjon kárpótlás ezért, hogy a svájci fürésztelepek olcsóbban jutnak 
gépekhez, hogy a cipő, a ruhaáru valamivel olcsóbb lesz s az erős munka-
kinálat folytán olcsóbbak lesznek a munkabérek. Olcsó munkabér persze 
nem azt jelentené, hogy emellett az olcsó munkabér mellett most már az 
egész svájci ipari munkásság elhelyezkedést találna, — mert hiszen akkor 
nem is volna nagy baj, —- hanem egyszerűen azt, hogy egy csekély részük 
olcsó munkabérrel helyezkedne el, nagyobb részük munkanélküli segélyre 
szorulna, kivándorolna. Tudom jól, hogy ezzel a tétellel is lehet még vitat-
kozni, itt is fel lehet állitani az ellentételt, hogyha Svájcba az olasz, 
francia, német, osztrák áru szabadon bemehetne, akkor a Sulzer-gyár is 
szabadon vihetné termékét ezekbe az országokba s nem engedné magát le-
gyűrni a világversenyben, ugy hogy végül is az ellentétes erőknek egy 
egészséges kiegyensúlyozottsága következnék be, - mondom — ezt a tételt 
szembe lehet szögezni, de kérdem tisztelettel, ki az a tudós, vagy bátor 
ember, ki saját hazájával ezt a kísérletet- meg merné ejteni. Mert azt még 
valahogy eltudom képzelni, hogy mi itt ina elhatározzuk, hogy Svájcon ki-
próbáljuk a szabadkereskedelem rendszerét és ha sikerül, akkor másutt is 
alkalmazzuk (csak ugy zárójelben jegyzem meg, hogy Svájc ma igen ke-
mény elzárkózással védi magát), mondom, tán Svájcra nézve ebben meg-
egyeznénk, de alig hiszem, hogy akadna valaki, aki e tétel tekintetében 
Magyarországot merné kísérleti nyúlni felhasználni. 

A vám .drágít, A vám védelme alatt karteleik keletkeznek. Ez 
a két vád tulajdonképpen egy; ugyanazon éremnek két oldaláról van szó. 
Mert hogy alakul az árhelyzet a vámvédelem folytán: teóriában a belföldi 
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ár aequale versenyállam ára, plusz fuvar, plusz vám, minusz egy. Ez a 
mjíiusz egy persze lehet minusz kettő, vagy minusz öt, vagy minusz tiz, 
aszerint, hogy milyen márkájú, mennyire bevezetett külföldi áru helyette-
sítéséről van szó. De ez a felállítás túlságosan akadémikus, mert hiszen a 
gyakorati életben ugy áll a dolog, hogy ha az egyik üzem megkonstruálja 
a maga árát a minusz egy, vagy öt, vagy tiz alapján, akkor a versenycég 
a minusz kettő, mínusz hat, mínusz tizenkettő alapján árusít, illetőleg ha 
nincs versenycég, hát keletkeznék rögtön, hogy a vámvédelem biztosította 
konjunktúrát kihasználja és ezzel bekövetkezik a vámvédelemnek egy erős 
arányú letördelése és erős iparfejlesztés. Vagyis a vámvédelemnek teljes ki-
használása csak akkor képzelhető el, ha az összes versenyző vállalatok 
összeállanak és egymás között kartelre lépnek. Vájjon az olyan nemzeti 
szerencsétlenség-e, mint a felszólalók egy része beállítja? Előrebocsátom, 
hogy nem is olyan könnyű ikartelt csinálni, a gépiparnak évtizedeken ke-
resztül sem sikerült akárcsak egy fia kartelt is megteremteni. De ezzel nem 
is akarok érvelni; tegyük fel, hogy lehet, hogy igenis kartelek fognak 
létrejönni: hát aztán hol itt a baj, hol itt a nemzeti szerecnsétlenség? 
Méltóztassanak csak egy pillantást vetni a háború előtti Németország ipari 
organizációjára: sehol a világon a kartelorganizáció olyan tökéletesen ki-
építve nem volt, horizontálisan és vertikálisan, talán a negyedik dimenzió-
ban is, egyik-másik láncával belekapcsolódva a nagy világtrösztökbe. S 
vájjon mi hátrányait látta ennek Németország? Vájjon valóban az követ-
kezett be, hogy egyesek, néhány száz ember a monopólium révén óriási 
vagyonra tett szert, mig a százezreknél bekövetkezett a Verelendung? Tud-
juk, hogy nem igy van, hogy maga a német szociáldemokrácia is kénytelen 
volt beismerni, hogy nemcsak hogy a Verelendung nem következett be, 
ellenkezőleg a német munkásság, a német tömegek sorsának javulásában 
határozottan állandó fejlődés mutatkozott. S merem állítani, hogy az a kö-
rülmény, hogy a háboiu előtt ezek a kartelek létrejöttek és a termelés irá-
nyításába döntően befolyhattak, idézte elő, hogy a kapitalisztikus terme-
lés e céltudatos tevékenysége folytán, azt mondhatnám, bölcsessége folytán, 
ha ez ebben a teremben nem volna hivalkodás, a világon kezdett ismeretlen 
fogalommá válni a termelési krizis fogalma: a tőke azt termelte, olyan mér-
tékben és ott, amint ez az adott viszonyok között a legmegfelelőbb volt. 
És nem áll az, hogy ezek a kartelek az ipari fejlődést megakasztották. 
A kartel egyrészt sohasem volt olyan teljes és tökéletes, hogy a résztvevők 
ne gondoltak volna arra, hogy annak beszüntével minél nagyobb üzemmel, 
minél tökéletesebb gépekkel, minél kiépitettebb organizációval vegyenek 
részt a szabad versenyben, másrészt minden kartel szükségszerűen termelte 
az outsider vállalatok egész sorát és bontódott fel e réven kényszerüleg a 
szabad versenyre. Én magam husz esztendős gazdasági tevékenységem 
alatt egy egész sor kartelben vettem részt és nekem az volt a tapasztala-
tom, hogy minden egyes mozdulat a kartel részéről a vámvédelem jobb 
kihasználására mindig egy uj gyárat jelentett, ennek nyomán az árak le-
szállítását, az uj gyár felvételét, megint kisérletet az árak emelésére, megint 

6* 



708 FenyÖ Miksa 

uj alakulatot s végül a kartel szétbomlását s igy tovább örök körforgásban. 
Vagyis átmenetileg emelkedtek az árak, azután megint csökkentek, a lényeg 
azonban: az üzemek kibővítése, uj gyárak alapítása, ez megmaradt. 

Én tehát nemcsak hogy nem osztom itt az elhangzott aggályokat, 
hanem egyenest egy komoly, kívánatos iparfejlesztő momentumot látok a 
ka r t el alakul ások lehetőségében. Most még csak magáról a vámról, mint 
drágító momentumról akarok néhány szót fűzni a fentiekhez. Itt is diszting-
válni kell: az ellen, gondolom, senkinek sincs kifogása, hogy az az árucikk, 
mely tényleg bejön, vámmal terheltetik meg s e réven az állam bevételek-
hez jut. Gondolom, ez ellen senki kifogást nem emel, mert hiszen ha az 
állam nem jut az ilymód elért bevételhez, hát megterheli lakosságát más 
cim alatt, vagyis az e réven való drágítással mindenesetre számolni kell. 
Ez ellen legfeljebb ugyanazokat a kifogásokat lehet emelni, mint a fogyasz-
tási- vagy forgalmiadók ellen, de egyébként ezt igy erről az oldalról nézve, 
tán a szabadkereskedők sem kifogásoljak. De kifogásolják a vámoknak azt 
a hatását, hogy a belföldi ipar ezek védelme alatt a maga produktumait 
megdrágítja, mivelhogy az igy beszedett összegek nem jutnak a köznek, 
az államnak, hanem közvetlenül az iparnak, illetőleg, mint ők mondják, 
néhány száz ember profitját gyarapítják. Hát ennek a tételnek a hamis 
voltára is rámutattam, rámutattam arra a versenyprocesszusra, mely lehe-
tetlenné teszi a vámvédelem kihasználását, távoltartja ugyan a külföldi 
versenyt, de direkt prémiálja a belföldit, s csak még annyit teszek hozzá, 
hogy ha valóban igy áll a dolog, hogy itt Isten ments profit is mutatkozik, 
akkor azt kell konstatálnunk, hogy ennek reményében egyik telep a másik 
után bővíti ki üzemeit, hogy u j ipartelepek egész sora létesül s hogy az a 
profit befektetődvén, termelő munkává alakul át, munkaalkalmakat teremt, 
adóalanyokat, kulturcentrumokat, és a termelés fokozásával mintegy önnön 
lehetőségeit csökkenti s végeredményben eljut oda, ahová annak idején a 
vámok által legjobban védett német ipar eljutott: a legnagyobb olcsósághoz. 

Ennyit vázlatosan a szabadkereskedelem és vámvédelem kérdéséről. 
De mivel tőlünk távol esik a szándék, hogy az egész világot megmentsük, 
(mint azt nagyon nemesen a Cobdenisták a zászlójukra irták, mivel mi 
beérjük azzal, lia a magyar glóbusz ügyeit oldhatjuk meg, engedelmet kérek 
önöktől, hogy néhány szóval rátérjek arra a problémára, melyet az előadó 
ur kifejtett és csaknem maradék nélkül megoldott: hogy t. i. a mai Magyar-
országnak, még egyszer ismétlem, nyolcvanezer négyzetkilométerre redukált 
területével, nyolcmillió lakosával, aránytalanul megduzzadt középosztályá-
val, intelligenciájával, tisztviselőkarával, kereskedelempolitikáik világ-
szerte dívó mai rendszere mellett, ellenséges államok közepette, melyek 
közül kettő fejlett ipari állam, csonka területén megmaradt ipari üzemeivel, 
külterjes mezőgazdaságával, melyen vámpolitikát kell követnie, lemondhat-e 
a vámvédelemről, vagy pedig vámokkal és milyen vámokkal védje ter-
melését? 

Én azt hiszem, hogy az első kérdéssel, hogy tudniillik általában 
Magyarország vámokkal védje-e termelését vagy sem. hamar végezhetünk. 
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Teorice a kérdésre már megfeleltünk, amikor fentebb felsorakoztattuk az 
érveket, melyek általában a szabadkereskedelem ellen szólanak, u^v b rev / «.• ÖJ 
nekünk ezeket az érveket a magyar esetre egyszerűen csak alkalmaznunk, 
kell. Ott, ahol fentebb szándékosan Svájcot mondottunk, oda egyszerűen 
iktassuk be Magyarországot s akkor könnyen kiszámíthatjuk a következ-
ményeket, De nekünk ezt a kérdést nem szabad teoretice tárgyalnunk. Én 
annak a kérdésnek a megvitatását, hogy milyen kereskedelempolitikát foly-
tasson Magyarország, ha Európa többi országai lemondanak a vámvédelem-
ről és a szabadkereskedelemre térnek át, én ennek a megvitatását tudomá-
nyos nivóju játéknak tartom. A "gyakorlati kérdés ma az, milyen kereskede-
lempolitikát folytasson ma Magyarország, amikor Németország, Ausztria, 
Csehország, de a bennünket érdeklő többi országok is olyan vámpolitikát 
folytatnak, amilyet folytatnak, tudniillik erősen védővámos politikát? Le-
mondhat-e Magyarország ilyen körülmények között a vámvédelemről? Tisz-
telt uraim, ne áltassuk magunkat: ilyen körülmények között lemondani a 
vámvédelemről, az annyit jelent, mint lemondani az iparról És 
pedig nemcsak arról az iparról, mely még ebben az or-
szágban nincs meg, de lehet, ~ hanem lemondani azokról az iparokról, 
melyek megvannak s melyek ma nemzeti fejlődésünknek, az ország restau-
rációjának legerősebb oszlopai. Aki ma ezt a kísérletet, ezt a viviszekciót 
megpróbálná, az elejtené a magyar vasipart és vasércbányászatot — ala-
csony korona ide, magas szokol oda, — ami vastermelésünk nem állana a 
cseh versenyt, amely a maga áraival, még csak nem is dumping áraival bol-
dogan öntené el a mi piacunkat, az lemondana vasfeldolgozó iparunkról s 
annak igen Ígéretes fejlődéséről. — nap-nap után uj vascikkek gyártására 
rendezkednek be meglevő üzemeink s keletkeznek u j üzemek — lemondana 
gépiparunkról, mely ma negyvenöt-ötvenezer munkást foglalkoztat s ezt az 
ipart lokális jelentőségű javitóipar nívójára szorítaná, melyből legfeljebb 
a közszállitó-üzemek tartanák fenn magukat, lemondana textiliparunkról, 
mely ma a fejlődés örvendetes képét mutatja. Csak ezekben az iparokban 
egyedül hetven-nyolcvanezer munkásról van szó, a tisztviselőekzisztenciák 
ezreiről, akiknek ,munkaalkalom nélkül maradó része más iparokban elhe-
lyezkedni nem tudna. Hogy a mezőgazdaságban el tudna-e helyezkedni, arra 
feleljenek a mezőgazdaság emberei. Én csak azt tudom, hogy kulturális és 
szociális szempontból ez a visszatérés — ha még lehetséges is volna — nagy 
veszedelmeket rejtene magában. De ugy gondolom, hogy a mezőgazdaság-
ban máris túlontúl nagy a munkanélküliség s az ipari munkásság ideszo-
ritása csak növelné ezt, növelné egyúttal — amire Chorin Ferenc barátom 
figyelmeztet, - - a földigénylök számát, akiket már ma sem igen lehet kielégí-
teni s akiknek kielégítése az uradalmi cselédségek elbocsátásával viszont 
csak növeli a munkanélküliséget. 

De tegyük fel, hogy mindazt a nyomort és megrázkódtatást átszen-
vedvén, nielv ennek a kísérletnek nyomában jár, Magyarország átalakul me-
zőgazdasági országgá, A középosztály kipusztul, kivándorol, vagy proletá-
rizálódik, ugy ahogy azt annakidején a bolsevisták tervezték, az ipari üze-
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mek közül megmaradnak az élelmiszeriparok, persze csak abban a lecsök-
kentett mértékben, mint azt az ország szétdarabolása máris magával hozta 
és az ország lassan parasztországgá válik, azokkal a kulturális igényekkel, 
melyek nálunk a falut jellemzik, tehát a jegyzővel, az állatorvossal, a zsidó 
boltossal s igy lép a mezőgazdasági fejlődésnek arra a lassú útjára, mely 
általában és szükségszerűen jellemzi a mezőgazdasági fejlődést, de amely a 
mi ázsiai tunyaságunk mellett még ennél a tempónál is lassúbb. És ipari 
szükségletünk ellátását pedig vállalja elsősorban Németország, Csehország 
és Ausztria, s szószerint valósággá válik, amit mi a régi Magyarországon 
ugy hivtunk, hogy kolónia. A cseh városok kiépülnek, kulturális intézmé-
nyeik kiterebélyesednek, munkásaik részére szánt szociális intézményeik 
tökéletesednek, középosztályuk vagvonosodik, mind nagyrészt azért, mert 
iMagyarorézág Csehországnak önként adófizetőjévé válik. De ha ez még le-
hetséges volt a régi monarchiában: hát hiszen a mi politikai hatalmunk ott 
nem egy kedvező poziciót biztosított számunkra, amelyet nem a legügyetle-
faebbül használtunk ki, másrészt pedig egy birodalmi alakulatban azonos 
politikai célokra törekedve nem kellett attól tartanunk, — dehogy nem kel-
lett! csak éppen nem tartottunk, — hogy az igy beosztott ipari túlsúlyt el-
lenünk használják ki. De vajon ma ki merné javallani, ki merné a felelős-
séget vállalni az olyan gazdasági politikáért, mely megfosztana bennünket 
ipari üzemeinktől, éppen azoktól, melyekre minden komplikáció esetén első-
sorban lesz szükségünk s magyar pénzen fejleszteni azokat a gépgyárakat, 
ahol ellenünk a fegyvert kovácsolják és azokat a textilgyárakat, ahol a 
legionáriusok mundérjét szövik. Én ma mint tudományos tételt merem állí-
tani, hogy Magyarország nem függhet Csehország és Ausztria iparától, ha 
élni akar. Ha Magyarország áttelepithető volna a tenger partjára, közepette 
erős fogyasztású államoknak, mondjuk Anglia és Németország óriási igé-
nyeinek szomszédságában, távol Csehországtól, Ausztriától, Romániától és 
Jugoszláviától, akkor megfogadhatnék azoknak a tanácsait, kik Dánia pél-
dájával igyekeznek bennünket arra birni, hogy mondjunk le iparunkról. 

De én ugy érzem, hogy én itt tulajdonképpen nyitott kapukat dönge-
tek. Hogy a dolgok mai állapotában — örülök, hogy emellett a szociálde-
mokrácia is lekötötte magát — senkisem gondol arra, hogy Magyarország 
lemondjon a vámvédelemről s a vita csupán arról folyik, hogy mit védjünk 
és milyen mértékben védjünk. Védjünk mindent, ami van és védjünk min-
dent, ami megteremthető. Valóban ugy áll a dolog, ahogy a Népszava irja, 
hogy kár volna papirvámot csinálni, amikor nincs papíriparunk; de viszont 
ha én hozzán jön egy nagy tőkeérdekeltség és az vállalja azt, hogy meg-
felelő vámvédelem mellett egy jelentős mennyiségeket előállító papírgyárat 
létesít, akkor én igenis hajlandó vagyok vámvédelmet biztosítani, melynek 
rezsimje alatt kétségtelenül több uj alakulatra is számithatunk. S ha Mat-
lekovits őexcellenciája a tilalmi rendszer alatt kifejlődött egyik textilipari 
iparágra azt mondotta, hogy penészvirág, akkor én ezt koncedálom, de 
kérdem tisztelettel, micsoda gazdasági bajok idéződtek fel azáltal? Ha va-
lóban penészvirág, akkor vagy az fog bekövetkezni, hogy a vámvédelem 



Az uj autonom vámtarifa 6(711 

ide majd végül is egy tőkeerős nagyobb alakulatot hoz, mely a maga kal-
kulációját a belföldi fogyasztáson kivül az exportra is épiti fel s melynek 
versenye a gyöngelábon álló kisebbeket eltünteti, vagy pedig ha ez nem kö-
vetkezik be s mi azt tapasztaljuk, hogy gyönge, alig produkáló iparokért 
kell állandó áldozatokat hoznunk, akkor a legelső kereskedelmi szerződés 
tárgyaláskor elejtjük ezt az ipart, mely nem bizonyult életképesnek. Koc-
káztatni tehát semmit sem kockáztatunk s hazai gazdaságunk kárt semmi-
ben sem szenvedett. Egyébként itt is rá kell biznunk magunkat az ipari 
kapitalizmus egészséges érzékére: a legtöbb esetben tudni fogja, hogy mi 
az, amivel termelésre a mai viszonyok között vállalkozhat s aminek védel-
mét kell kérni. Kalandos, kilátástalan vállalkozásokiba ritkán fog tévedni. 

Már most hogy mennyire védjük az ipart? Én legszívesebben azzal a 
kolumbuszi megoldással szolgálnék: amennyire az iparnak szüksége van, 
hogy magának a belső fogyasztási területet biztosítsa. Matlekovits őexcellen-
ciája egy alkalommal azt mondotta, hogy tizenöt százalék a legmagasabb 
határ, melyet valamely iparág védelmid igényelhet; az az iparág, mely en-
nél nagyobb védelmet igényel, nem életképes. Én ezt a mechanikus megálla-
pítást nem tudom elfogadni; én e pillanatban nem tudóan kiszámítani, hogy 
mi a kívánatos vámvédelemnek maximális határa: ha én azt látom, hogy a 
magyar gépipar a cseh versennyel szemben nem érheti be a tizenöt százalé-
kos védelemmel, hanem legalább husz, vagy huszonöt százalékra van szük-
sége, akkor én nem térnék napirendre a magyar gépipar felett, hanem igenis 
— ha én egyébként ezt az ipart szükségesnek tartom, ha tartok arra, hogy 
annak szép üzemei el ne árvuljanak, hanem ellenkezőleg kiterebélyesedje-
nek — megadnám korlát nélkül azt a vámvédelmet, melyre ennek az ipar-
nak a belső fogyasztás biztosítása szempontjából szüksége van. Én azt mon-
dom, hogy ha ilyen esetekben a vámot olyan alacsonyan állapítjuk meg. 
hogy annak falát egy remuszi ugrással a külföldi ipar átugorhatja, akkor 
ez annyi, mintha egyáltalán koncedáltam volna a vámmentességet. Én itt 
teljesen az előadó ur őméltósága álláspontján vagyok, hogy a vámnak any-
nyinak kell lenni, hogy ez körülbelül biztosítsa a belső piacot a hazai terme-
lésnek. Mutschenbacher barátom is szíves volt valamelyes mértéket felállí-
tani az ipari vámvédelem tekintetében: ő valami olyasfélét ajánlott, hogy 
az ipar érje be azzal a vámvédelemmel, mellyel a gazda beéri, hogy ilymód 
egy egységes kiegyenlítő paritás jöjjön ,létre. Hát én ezt az ő mértékét nem 
egészen értem: vajon ez azt jelenti, hogy amennyiben a mezőgazdaság nem 
igényel buza vámokat, az ipar is érje be azzal, hogy Csehország vámmentesen 
szállítsa ide iparcikkeit. Hát én ezt a tételt nem egészen értem, mert hiszen 
feltételezem róla, hogy ő igenis az ipari vámvédelem alapján áll, mert akarja, 
hogy az ipari vámvédelem biztosítson a mezőgazdaságnak egy erős fogvasz-
tóképességü városi lakosságot s nem szívesen mondana le az ország érdeké-
ben, de a mezőgazdasági fogyasztás érdekében sem arról az erőről, mely a 
hazai iparban s ennek fejlődésében rejlik. A mezőgazdaság ma nem azóit 
mond le a buzavámokról, mert Cobden, Brentano, vagy Matlekovits meg-
győzte őket arról, hogy a buzavámok a közre veszedelmesek, tehát nem a 
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bölcs önmérséklet győzelméről van szó, — bár én a bölcs önmérsékletet a 
gazdáknál nem akarom kétségbevonni, — hanem egyszerűen azért, mert a 
vámok úgyis hatástalanok maradnának, lévén Magyarország gabonában ex-
portállam. S ha a háború előtt, mikor a buzavámok gyakran ötvenszázalé-
kosak voltak, nem szólitotta fel az ipart, hogy ugyanezt a bölcs önmérsékle-
tet tanusitsa az ipari vámok tekintetében, akkor nagyon kérem, ejtse el most 
is ezt a mértéket, általában ismerje el, hogy e kettő között semmi összefüg-
gést nem lehet konstruálni. Én készséggel elismerem, hogy a magyar állat-
vámoknak olyanoknak kell lenniök, hogy annak védelmében a magyar ál-
lattenyésztés szépen fejlődjön, a kisbirtokpolitika ezt fokozottan szükségessé 
teszi, de viszont ha ennek védelme alatt állattenyésztésünk ugy fejlődnék, 
hogy a vámvédelem esetleg fölöslegessé válik, akkor ebből még nem követ-
kezik, hogy ennek folytán a magyar vasipar is mondjon le védelméről. 

Még egy szót a külkereskedelmi szerződések lehetőségéről. Azt mond-
ják, hogy a kiadós vámvédelem lehetetlenné teszi a kereskedelmi szerződé-
sek megkötését. Hogy egy ország, amely nem importál, nem is exportálhat. 
Mi igaz ezekből a tételekből? Magyarország elsősorban agrárproduktumokat 
exportál. Ezek részben olyan cikkek, melyek tekintet nélkül kereskedelmi 
szerződésekre, világpiaci árakon mindenütt könnyen elhelyezhetők. Ameny-
nyiben pedig az agrárcikkek nem elsőrendű fontosságnak, mint például a bor, 
lesz abban a vámtarifában egy egész sor olyan tétel, melynek lekötésével 
vagy mérséklésével megvásárolhatjuk magunknak borunk exportját, Ma-
gyarország azonban nem érheti be agrárcikkek exportjával, iparának mai 
fejlettsége mellett is már ipari exportra van utalva. Vajon ez az ipari export 
olyan országok felé irányul, melyek versenye ellen mi a kiadós ipari vám-
védelmet követeljük? Tehát Ausztria, Csehország, Németország felé? Nem, 
a mi exportunk útiránya: Jugoszlávia, Bulgária, Románia, Oroszország, ame-
lyekkel ha nem tudunk kereskedelmi szerződést kötni, az politikai okokon 
és nem a védővámos irányzaton múlik. Az a vámtarifa tehát, mely abban a 
szellemben készült, mint az osztrák vagy cseh vámtarifa, nem teszi lehetet-
lenné a külkereskedelmi politikát, 

Tisztelt társaság! Befejeztem fejtegetéseimet. Sok olyan dolgot mon-
dottam el, melyeket eddigi felszólalók már nálam szerencsésebben is elmon-
dottak. De én ugy fogom fel a dolgot, hogy nem lehet erről a kérdésről ele-
get beszélni, nem lehet eléggé felhívni a magyar közvélemény figyelmét 
arra, hogy ennél a vámtarifánál ötven esztendőre döntődik el a magyar fej-
lődés, hogy ennek szerencsés megkoncipiálásától függ, hogy milyen gyorsan, 
milyen erősen tudjuk épre nyalni azokat a sebeket, melyeket a háború raj-
tunk ütött. Én az egyetlen helyes, a magyar érdekeknek megfelelő megol-
dást abban az irányban látom, melyre az előadó szerencsés kézzel rámuta-
tott. Minden egyéb lehet jóhiszemű, de veszélyes kísérlet, mely a magyar 
közgazdaságot katasztrófába viszi. 

Balkányi Kálmán: Fenyő igen tisztelt barátom felszólalása talán, 
merném állítani, utolsó mondatáig már-már meggyőző erővel hatott rám, 
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amikor azzal fejezte be előadását, hogy ez a most készülő vámtarifa ötven 
évre fogja eldönteni az ország sorsát. Ez az egy mondat aztán elég volt 
arra, hogy helybenhagyja azt az eredeti felfogásomat, hogy \nem lehet most 
uj vámtarifát csinálni. Már csak azért sem, mert ha ez az utolsó tétel igaz, 
hogy a vámtarifa ötven évre dönt az ország sorsa fölött, akkor végképpen 
nem szabad azt ugy (megcsinálni, ahogy azt Ferenczi miniszteri tanácsos 
ur őméltósága javasolja. Olyan időket élünk, annyira nein alakult még ki 
az ország sorsa, hogy ezt a minden pillanatban ingadozó, váltakozó szi-
tuációt nem szabad felhasználni arra, hogy most ötven évre döntsünk az 
ország gazdasági sorsa fölött; nehezen hinném ezt összeegyeztethetőnek az 
ország sorsát intézők lelkiismeretével. Fenyő barátom utalt felszólalásában 
arra, hogy az ő korábbi igazságai nem váltak be, ezen beismerés után nem 
szükséges azzal az argumentummal élni, hogy nem is olyan régen még 
visszafojtott lélekzettel néztük az ő küzdelmét a túlzásba vitt vámpolitikai 
korlátozásokkal iszemben. A vitának ez előrehaladt stádiumában tartózkodom 
e kérdésnek világpolitikai beállításától, tisztán a mi országiunk szempontjá-
ból óhajtom megvilágítani az előttünk fekvő problémát. Az előadó ur ki-
jelentette, hogy már azért is szükség van uj vámtarifa megalkotására, mert 
az egy olyan útvesztő, ^melyben csak igen kévé? beavatottaknak van 
ismeretük és jártasságuk. Ezen azonban lehetne könnyebben is segíteni. 
Ferenczi őméltósága ugy állította be a kérdést, hogy itt két dolog között 
van választás: vagy a csábítás minden eszközével ide tudjuk országunkba 
vonzani a külföldi tökét, amely a magas vámok védelme alatt az uj ipar-
telepek tömegét fogja létrehozni, vagy ha ezt nem tesszük, akkor keres-
kedelmi mértegünk tovább pusztul azon az utón, amelyen ma halad, ugy 
hogy végül tökéletesen elszegényedve könnyű prédájává leszünk erős 
szomszédainknak. 

Hibásnak tartom ennek a dilemmának mindkét karját. A külföldi ipar-
nak idecsábitására egyéb előfeltételek vannak, nemcsak a vámtarifa. Szük-
séges, hogy itt oly gazdaságpolitikai viszonyok, annyira konszolidált álla-
potok legyenek, hogy a külföldi tőke csakugyan idevonzódj ek. Különben 
bárhogy emelik is fel a vámtételeket, mégsem leszünk a többi országokkal 
versenyképesek ezeknek az idegen tőkéknek idecsálbitásában. Azt gondolom, 
— hogy a mindennapi életből vegyek rá példát — .hogy ha olyan törvény-
javaslattal, mint a rendtörvényjavaslattal lép a kormányzat a nemzet-
gyűlés elé, sokat elveszít ezen a réven, amit nyerne a vámon. Étitől el-
tekintve, nem látom a kérdést annyira kihegyezve, hogy ha itt az ipart nom 
fejlesztjük vámpolitikai eszközökkel, akkor kereskedelmi mérlegünk tovább 
halad a romlás utján és teljesen elszegényedünk. 

Hát hogy is vagyunk ezzel a kereskedelmi mérleggel? Szabóky, a 
Statisztikai Hivatal tudós igazgatója, arra a megállapításra jutott, hogy 
kereskedelmi mérlegünk ijesztő és az utóbbi években egyre növekedő pasz-
szivitást mutat. Azonban, tisztelt uraim, bár nem óhajtom számadatokkal 
fárasztani önöket, de méltóztatnak látni, mint mindennek, ennek is két 
oldala van. Kereskedelmi mérlegünk passzivitása nemcsak importunk növe-



714 Balkányi Kálmán 

kedése által mutat ily elkeserítő képet, hanem elkeserítheti a Statisztikai 
Hivatal igazgatóját és minden komoly emberünket az a kép, amely az ex-
portoldal kétségbeejtő visszaesését tünteti fel. Nem a behozatalnak szörnyű 
nagysága teszi passzívvá kereskedelmi mérlegünket, hanem a kivitel hátra-
maradáéa és, csökkenése. Nemcsak Magyarországra vonatkozik speciálisan 
ez a tétel, bátor leszek igazolni az OMKE karácsonyi számában közzéteendő 
táblázatokkal, hogy minden országban, ahol a külkerteskdelmd saldo passzív, 
meg lehet állapítani, hogy ennek a passzív sal dónak emelkedése a kivitel 
csökkentésével tart lépést, mert hiszen a behozatalt bizonyos határokon tul 
csökkenteni amúgy sem tudjuk. Ezt az igazságot le kellett szögeznem, 
mert ha ezt a kérdést vizsgáljuk, nemcsak az ipar szempontjából kell azt 
néznünk, hanem a kereskedelem és a mezőgazdaság nézőpontjaira is figye-
lemmel kell lennünk. Kereskedelmi mérlegünk saldoját nem vagyunk képe-
sek huzamosabb ideig javítani, ha az ipar fejlesztésével megnehezítjük az 
egész ország megélhetését, ha azt a bizonyos ötven milliárdot nem igyek-
szünk eltüntetni kereskedelmünk és mezőgazdáságunk fellendítésével. Mi-
alatt a passzív saldo miatt panaszkodunk, látjuk azt, hogy mezőgazdasági 
termelésünk nem nyeri el külföldön az ő kellő értékesítési lehetőségét, ezek 
a termények még mindig nem adattak át a szabadforgalom kezébe. Azt 
gondolom, és erre vonatkozólag csak két rövid számadatot vagyok bátor 
feltüntetni, hogy amikor gabonaexportunk az 1913. és 1921. évet össze-
hasonlítva egy tizedrészére csökkent, zsiradékexportunk pedig egy harmin-
cadára, amikor burgonyát szégyenszemre már importálnunk kellett, holott 
ebből Csonka-Magyarország bőven el lehetne látva, amikor a hagyma ki-
viteli illetékét most kell sebtiben leszállítani, hogy az export lehetőségét 
némileg még megmenthessük, amikor ez igy megy az egész vonalon, akkor 
egészen bizonyos, hogy itt minden beszéd hiábavaló, tovább vonszoljuk 
keservesen a passzív saldot. 

Ezek után kénytelen vagyok egész határozottan tiltakozni ama be-
állítás ellen, hogy mi, mikor a túlzott védővám ellen harcolunk, a szabad-
kereskedelem fantasztikus utjain megyünk. Ugy állítottak be bennünket 
mintha a szegény iparral szemben állana az erős, lármás, hogy Ferenczi 
miniszteri tanácsos ur Lloyd-cikkének szavával éljek: „stimmkräftig" keres-
kedelem. Lássuk csak, mi az igazság? A vámfelpénzemeléssel szemben a 
kereskedelmi körök és érdekképviseletek a junktim álláspontjára léptek, 
amennyiben a vámfelpénzek felemelése ellenében azt kívánták, hogy a be-
hozatali korlátozásoktól álljon el a konnány. Ilyen körülmények között nem 
lehet ugy feltüntetni a kereskedelmi köröket, mintha azok elvadult Cobde-
nisták volnának, mintha merev ortodox állásponthoz ragaszkodnának. A 
kereskedelmi körök fenntartották ama álláspontjukat, hogy a vámvédelem 
téren nem szabad olyan befejezett tényeket teremteni, amelyek megnehezítik 
vagy lehetetlenné teszik a szomszédos államokkal való szerződéskötéseket. 
Mi azt a biztonsági koefficienst, amelyet Ferenczi előadó ur állított fel, 
veszélyesnek tartjuk. Hol van <az a biztonság, amit Ferenczi őméltósága 
el akar érni? Szerinte kiadós vámok kellenek. De mi az a kiadós vám, 
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amely teljes biztonságot nyújt, akár emelkedik, akár sülyed koronánk ér-
téke? De hiszen ezenkívül tekintetbe kell venni a szomszédos államok 
valutáinak esetleges emelkedését, vagy romlását is. Igy a biztonsági koeffi-
ciens, amellyel ötven évre akarnak dönteni az ország sorsa fölött, vajmi 
labilis szerszám, amellyel nem nagyon lehet dolgozni. 

Az előadó ur könnyed gesztussal szíves elintézni a nagykereskedel-
met. iá, amidőn azt mondja, hogy az általa tervezett vámtarifa legfeljebb 
a nagykereskedelem érdekeit kapcsolja ká. De hát erről senki sem tehet. 
Mindenekelőtt azt szögezzük le, hogy a nagykereskedelem helyett egészen 
nyugodtan beszélhetünk az egész kereskedelemről. Az uj vámtarifa nemcsak 
a nagykereskedőket, hanem mindenféle kereskedőt is illet. Az, hogy a ke-
reskedők száma a háború óta egy kicsiny törttel emelkedett, nem lehet alap 
arra, hogy a kereskedők egy része más foglalkozás után legyen kénytelen 
nézni, ötven év óta hajtogatják, hogy nincs elég kereskedő ebben az 
országban, hogy a keresztény középosztálynak kereskedelmi pályára kell 
mennie, akkor hát nem vagyok képes belátná, hogy amikor a viszonyok 
ugy fordulnak, hogy egy látszólagos numerus szerint valamennyire mégis 
szaporodik a kereskdők száma, rögtön megadják a felhívást nékik: lépjetek 
más pályára. Közgazdasági szempontból súlyos veszedelemnek tartom 
ennek a nemrégiben hangoztatott álláspontnak ilyen dezavuálását. 

Ami Ferenczi ur őméltóságának azt a javaslatát illeti, hogy külföldi 
import helyett kereskedelmünk inkább belföldi termények forgalombahozásán 
fáradozzék, arra az a válaszom, hogy a külföld is a maga részéről ilyen 
álláspontra iheüyezikedhetik. Ami pedig azt illeti, hogy a külföldi államokkal 
való kereskedelmi összeköttetések felvételére lehető mindent megtettek, ebben 
a tekintetben nagy hiba terheli felelős köreinket, mert itt is Portorose óta 
csak visszaesést tapasztalhatunk. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy az ország ipara kiépíttessék és 
nagyra fejlesztessék, ennek érdekéiben áldozatokat is vagyunk hajlandók 
hozni, de ezek az áldozatok nem terjedhetnek odáig, hogy feláldozzuk a 
többi termelőosztályokat. A kereskedelem pedig, amely az ipari produktu-
mokat a külföldre terjeszti, amely az ipar számára szükséges verseny-
anyagokat az országba behozza, ezt a feladatát igyekszik, miként a múltban, 
a jövőben is elvégezni, de tiltakozik az ellen az egyedülálló beállítás ellen, 
mintha az ő tevékenységére szükség nem volna, vagy könnyen mellőz-
hető lenne. 

Engem e helyen a genius loci száll meg, amikor a GyOSz két alelnö-
kére, Weisz Manfrédra és Hegedűs Lórántra hivatkozom. Weisz Manfréd 
örök példaképe annak az iparnak, amely vámsorompóik nélkül is naggyá, 
jelentőssé tudott válni. A nagybeteg Hegedűs Lóránt talán épp két évvel 
ezelőtt mondotta el felejthetetlen beszédét a fekete éjszakáról, amelyben ki-
fejezésre juttatta, hogv ha ki akarunk jutni ebből a fekete éjszakából, akkor 
nem egyes osztályok és foglalkozási ágiak kiemelésére, hanem az összes fog-
lalkozási ágak egybefolyó harmonikus és céltudatos munkájára van szük-
ség. Ettől a gondolattól áthatva, -méltóztassanak figyelembe venni a vám-
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tarifa megalkotásánál az összes foglalkozási ágak, a fogyasztók és keres-
kedők szempontjait is. 

Kende Tódor: Az idő előrehaladott volta miatt nagyon rövid leszek 
és tehetem ezt annál is inkább, mert felfogásom szerint az uj magyar vám-
tarifára vonatkozó tervezet megítélésénél a döntő szempont az, hogy az 
iparnak életfeltétele a kiadós vámvédelem, — ez pedig a jelen tarifa kere-
tein belül el nem érhető. Parancsoló szükségként jelentkezik tehát az uj 
vámtarifa megállapítása. 

Azt mondottam, hogy a vámnak kiadósnak kell lennie. Ez annyit 
jelent, hogy a vámnak akkorának kell lennie, amennyi szükséges ahhoz, 
hogy áruk, amelyek az országban gyártatnak, a külföldről egyáltalában ne 
legyenek behozhatok, mert ha be fogják hozni ezeket az árukat, a magyar 
ipar elsorvad, a gyári berendezések fokozatosan leállanak és a tökének a 
között kell majd választania, hogy ezeket a Magyarországon használhatat-
lanná vált gyári berendezéseket vagy kivigye oly területekre, mint amilye-
nek pl. a megszállott területek, ahol megbecsülnék majd ezeket a termelő 
eszközöket, vagy hagyja a berendezéseket elrozsdásodni addig, amig végül 
is kénytelen lesz azokat ócskavas gyanánt eladni. 

A tőkés természetesen tisztviselőit és munkásait sem fogja ily körül-
mények közt foglalkoztathatni. A magyar mérnök és könyvelő elhelyezést 
fog találni a külföldön is, talán a munkások is ki fognak tudni vándorolni, 
csak a magyar állam lesz szegényebb azokkal az emberekkel, akik eddig 
a termelő munkában nagy eredményeket mutattak fel. Addig, amig ehhez 
az állapothoz elérkeznénk, természetesen nagyon sok társadalmi és szociális 
nyomorúságon kellene még átmenni, amitől Isten óvjon meg bennünket! 
F.zért mondom, ha meg akarjuk óvni az ipart, akkor nem is lehet szó arról, 
hogy a vámtarifát máskép állítsuk össze, mint ahogy azt Ferenczi minisz-
teri tanácsos ur őméltósága tervezte. 

őméltósága munkálkodása jóhiszemű emberek előtt nem lehetett 
olyan misztikus, mint amilyennek itt néhányan szerették ezt a munkát be-
állítani. Igaz, hogy őméltósága megkérdezte az ipart, hogy mekkorák azok 
a vámtételek, amelyekkel meg volna elégedve, —- de az erre a kérdésre 
adott válasz nem volt olyan egyszerű, mintahogv azt itt némelyek elkép-
zelik. A válasz megadása céljából előbb magunkkal kellett tisztába jönnünk, 
nekünk kellett számításokat végeznünk, amelyek összefüggésben voltak, 
igaz, a külföldi versennyel és a magyar korona folyton változó értékelésé-
vel, de amelyek mégis elsősorban a termelési költségeken, tehát a munka-
béren alapultak. A magyar munkát akartuk megvédeni, azt kellett lehetővé 
tenni, tehát oly vámtételeket kellett kérnünk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy azt a munkát ne a csehek és osztrákok végezzék el helyettünk, hanem 
hogy azt magunk végezhessük. És igy jó lesz meggondolni a kereskedelem-
nek azt, hogy nem lehet fogyasztó és termelő között oly különbséget tenni, 
minta hogy azt sokan szeretnék. Mindenki termelő, az a kis tisztviselő is, 
aki bélyeget ragaszt a beadványra és termelő a mérnök, vagy a munkás 
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is. Nincs köztük különbség, — csak a munka természete más és más. 
Mindegyik dolgozik és mindennek együttvéve az a célja, hogy a magyar 
termelés menjen, növekedjék. Ha az egyiknek a munkáját kikapcsolom, 
megszűnik az a folytonosság, amely ahhoz szükséges, hogy oly termelő 
munka végeztessek, amely az egyén és a köz érdekeinek is megfelel. 

Amikor a magyar ipar megmondta, hogy a munkát mennyivel kí-
vánja védeni, először maga Ferenczi ur őméltósága ellenőrizte a rendelkezé-
sere bocsátott adatok helyességét, ellenőrizte a maga nagy, az egész anya-
got átfogó tudásával és szakemberei segítségével. Ugy tudom, az egész 
anyag átment még egy kritikai folyamaton, ahol az érdekelt társadalom 
minden kifogása meghallgatásra talált, minden adata megfontolás tárgyává 
tétetett, Én nem ismerem azokat a tételeket, amelyeket őméltósága java-
solni fog, de tudom, hogy ha valaki felelős állásban tesz javaslatot és 
lelkiismeretes ember, nem tehet oly javaslatot, amely nem volna a magyar 
ipar részére kielégítő és mert ismerem Ferenczi őméltósága gondolkodását 
és működését, bizom abban, hogy ezek a javaslatok olyanok lesznek, ame-
lyeket bízvást elfogadhatnak ugy a gyárosok, mint a kereskedők. 

Uraim, a termelő munkához rendre és fegyelemre van szükség. Ezek 
nélkül megáll a munka, — ezek nélkül az ország újra tüntető tömegek 
sétaterévé válik. Ebből azonban mi nem akarunk többet! Mi azt akarjuk, 
hogy a kormány legyen erős, ne ijedjen meg semmitől sem, haladjon a maga 
helyesen kitűzött célja felé, gondoskodjék a termelő munka lehetőségéről, 
a rendről és fegyelemről az egész vonalon. Nem is akarom erre nézve elő-
irni az eszközöket, — ezek engem nem érdekelnek. Fontos az, hogy a rend 
éo fegyelem meg legyen és fontos az, hogy az ipar a külföld versenyével 
szemben is meg legyen védve. 

Őszintén szólva, engem nem az érdekel, hogy mit akarnak a kobdenis-
ták. Nem érdekel, mert nem hiszem, hogy azok a tényezők, amelyek felelős 
állásban e kérdésben dönteni fognak, a kobdeífc'sták által hangoztatott jel-
szavaknak beugorjanak. Nem lehet ma az ember ilyen könnyelmű! A szabad 
kereskedelem szép fogalom, — én is azt akarom, hogy szabad forgalom 
legyen.. Én is azt akarom, hogy nemzetközi gazdasági összeköttetéseink 
mihamarabb helyreálljanak, de hiába akarom csak én ezt, hiába törekszik 
erre csak maga a magyarság, törekednie kell erre a mi ellenségeinknek is, 
a mi szomszédainknak is, a mi konkurenciánknak is. Pedig, hogy ezek erre 
nem törekednek, az, azt hiszem, nemcsak ebben a teremben nyilvánvaló, 
ahol mégis oly szakértő és a gazdasági viszonyokkal ismerős urak vannak 
jelen, akik ezt saját bőrükön észlelhették, de nyilvánvaló ma minden 
újságolvasó ember előtt. Jól van tehát, legyen szabad forgalom, de ezt 
akarják -mások lis, értessék ezt meg a kobdanisták necsak velünk, hanem 
a csehekkel Í3. 

Ami már most a védelem mértékét illeti, erről, mint mondottam, lehet 
vitatkozni, a módról is lehet beszélni, de ezzel én nem kívánok foglalkozni. 
Ezt rá kellett bíznunk a felelős tényezőkre. Én azt hiszem, hogy mindenki 
meg fog engem érteni, ha egy, a mérnöki praxisból vett példára hivat-
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kozom. Egyszer egy tengelyméretet kellett kiszámítani és kellett kontrollálni. 
Számítottam és ellenőrizteti, igy is ugy is, amikor egyszer munkaközben 
megjelent előttem akkori főnököm, boldogult Mechwart és megkérdezte 
tőlem, hogy mekkorára tervezem a tengely méretét. Elmondottam, hogy 
mekkorára, elmondottam a módszert, amelyet a méret kiszámításánál alkal-
maztam, Mechwart gondolkozott egy kicsit, elővette logárlécét, méregette, 
becsülgette a tengely méretét, végre megmondotta, hogy a tengely mérete-
nek mekkorának kell lennie, rámbizva, Ihogy azután ennek a tengelyinéret-
nek a megokolására mily formulát kövessek. 

Ugyanez az én álláspontom a vámtarifával. szemben. Mi megmon-
dottuk, hogy mekkora vámtételekre van szükségünk, lia azt akarják az 
urak, hogy a magyar ipar tovább is létezzék és most, már az urak keresse-
nek megfelelő formulát. 

Székely Artúr: Véleményem szerint a szabadkereskedelem és védővám 
kérdése nem világnézeti kérdés, hanem a politikai célszerűség kérdése. 
Minden időben azt a vámpolitikát kell követni, amelyet épen akkor legalkal-
masabbnak tartunk. Magyarországnak a mai viszonyok között védővámos 
politikát kell (követnie, először azért, mert a körülötte levő államok is védő-
vámos politikát folytatnak és igy a magyar termékeket is igyekeznek ki-
zárni területükről, másodszor azért, mert a fejlődőben levő magyar iparnak 
további fejlődéséhez e védelemre szüksége van. A tulajdonképeni vitának 
nem is a védővám és szabadkereskedelem kérdése körül kellene forognia — 
mert ia 'szabadkereskedelem kérdése Magyarországon ma nem gyakorlati kér-
dés —• hanem a vámvédelem mértéke körül. És e tekintetben Ferenczinek 
egyébként nagyon érdekes és értékes felolvasása részemre csalódást jelen-
ített. Az előadás kitűnő csoportosítása volt a védővámos rendszer mellett ér-
vényesíthető érveknek. Sokan azonban, akik a vámpalitilka kérdései irá.nt 
érdeklődünk, de akiknek n>jn volt időnk, vagy nem volt módunk részt venni 
a vámtarifa-előkészítő bizalmas jellegű tárgyalásokban, az ő előadásából 
szerettük volna megismerni azt a munkamódszert és azokat a szempontokat, 
amelyek az egyes vámtételek megszabásánál irányadók voltak. Mig 
Mutschenbacher részleteiben is közölte velünk a gazdák vámpolitikai állás-
pontját, Ferenczi e tekintetben tájékozatlanul hagyott bennünket, Annyit 
megtudtunk, hogy erősen védővámos tarifáról 'Vian szó, amely „kiadós" 
vámokat tartalmaz, megtudtuk, hogy 10 és 15%-ot nem lehet a vámok meg-
szabásának általános zsinórmértékéül elfogadni. Mi azonban azt szerettük 
volna, ha Ferenczi általánosságok helyett részleteiben, példákkal világította 
velna meg, hogy készült a vámtarifa, mert az általánosságokhoz igen nehéz 
általánosságúik mellőzésével szakszerűen hozzászólni. És az igazán nem 
lehet megnyugtató, ha Ferenczi maga is beismeri, hogy lehetnek a vámtarifa-
ban 100—200%-os vámok is, minthogy egyes árucsoportokat nem lehetett 
kellően speciálizálni. Véleményem szerint az olyan szerkezeti hiányokat, 
amelyek ily nagy vámokat eredményezhetnek, a vámtarifából mindenképen 
el kell tüntetni. 
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Nem tartom szükségesnek egy ilyen, Magyarországra nézve életbe-
vágóan fontos gyakorlati kérdés tárgyalásakor ismert, vagy kevésbbé ismert 
külföldi tekintélyek idézését, de azért azt hiszem, nem lesz felesleges idéz-
nem a gyakorlati működéséből nálunk is jól ismert, kitűnő Richard Schüller 
klasszikus vámpolitikai munkájának csupán egyetlen megállapítását. A 
védővámos Schüller szerint a vámok megszabásánál annak a szempontnak 
kell döntőnek lennie, hogy a vám a termelést és igy a nemzeti jövedelmet 
nagyobb mértékben növeli-e, mint amennyire hátrányosan befolyásolja 
a jövedelemeloszlást, vagyis mig egyrészt bizonyos jövedelemtöbblet biz-
tosit a vámmal védett iparágban érdekelteknek,, (vállalkozóknak, munkások-
nak egyaránt), nem csökkenti-e ezzel szemben nagyobb mértékben a fo-
gyasztóképességet, mindenki fogyasztóképességét, aki az illető iparcikk 
fogyasztásában érdekelve van, pl. esetleg nemcsak az illető iparcikket 
fogyasztó iparágak, hanem minden többi iparág munkásának fogyasztó-
képességét is. Schüller tehát nem helyesli olyan iparágaknak vagy vállala-
toknak vámmal való védelmét, amelyekkel szemben a külföld annyira 
fölényben van, hogy túlságosan nagy vámvédelemre volna szükségük. Nem 
helyesli, mert ezzel azok az iparágak károsodnának, amelyek jogosultak a 
vámvédelemre, de amelyek a fogyasztóképességnek egy részéről a túlzottan 
védett iparágak javára kénytelenek lemondani. Az egész vonalon való 
„kiadós" vámvédelemnek, a lückenloser Zoll'tari/-nak tehát Schüller 
nem hive. 

Schüller idézett könyvében finom analíziseket szentel a termelőköit-
tségek különbözősége, a bizonyos árukban való szabadkereskedelem hátrá-
nyai és előnyei, és a vámtételek magassága megállapítása kérdéseinek. De 
a Magyar Vámpolitikai Központ hat kötetes emlékiratában, amelynek 
1914-ben, majd 1916-ban és 1917-ben való szerkesztésében mint Fenyő 
Miksa és Vágó József szerény munkatársa magam is résztvettem, hosszú 
iveken át okolunk meg minden 50 filléres vagy 1 koronás vámfelemelő 
javaslatot, sőt még azt az álláspontot is, amely az eddigi vámvédelem fen-
tartását tartja szükségesnek. Elismerem, hogy ez a munkálat más időkben 
és más körülmények között készült, de mind a Schüller, mind az idézett 
emlékirat fejtegetései a termelőköltségek különbözőségén épülnek fel. Fe-
renczi, ugylátszik, ezt a mértéket a mai bizonytalan viszonyok között nem 
tartja használhatónak, kérdem tehát, mit tett ennek az általában elfogadott 
mértéknek a helyébe? 

Igaza van az előadónak abban, hogy a ma érvényben levő osztrák-
magyar vámtarifa nem a magyar termelés szükségleteire készült és ezért a 
mai magyar igényekhez alkalmazott vámtarifára van szükség. Igaza van 
abban is, hogy a mai vámok jelentős részének nincs különös szerepe a 
drágaságban. Bizonyos, hogy pl. 8%-os textilvámoknak különösebb ár-
drágító hatásuk nem lehet. De ma nem is a vámok, hanem a főképen Cseh-
szlovákia és Németország hasonló intézkedéseivel igazolt behozatali tilalmak 
játsszák a döntő szerepet az árképzésben. Azt azonban már nem lehet 
mondani, hogy pl. egy 60%-os vám, amelyhez még a fuvarköltségek és a kül-
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földről való beszerzést terhelő egyéb költségek is járulnak, ne emelné dön-
tően az árakat, még ha igaz is — aminthogy igaz — hogy a vámok egy 
részét a külföldi importiparok kénytelenek vállalni. Az arra való hivat-
kozást, hogy az élelmiszerárak', különösen a gabona ára, vám nélkül és 
szabad behozatal mellett is toronymagasságn/ira emelkedtek, nem lehet 
komolyan venni. Az élelmiszerárak — bármily magasak is — a külfölddel 
való viszonylatban alacsonyak, mert nem érték el a világparitást. Mihelyt 
a világparitáson tul emelkednek az árak, a külföldi behozatal csökkentően 
fog az árakra hatni, aminthogy az őrlési forgalom is kezd kifizetődni 
amerikai búzából is, mert a külföldi búzából kapott lisztet nem terheli a 
magas kiviteli illeték, amelynek és a kiviteli tilalmaknak alkalmazása hirja 
csak leszorítani a világparitás alá a hazai élelmiszerárakat. Ezzel termé-
szetesen nem akarom azt mondani, mintha nem helyeselném e drágaság 
ellen irán^ uló rendszabályoknak a szükséges mértékben való alkalmazását. 

Véleményem szerint az iparnak meg kell adni minden védelmet és a 
fejlődéséhez szükséges minden eszközt biztosítani kell részére, mert az ipar 
fejlődése a kultúrát lés a nagyobb emberi boldogságot jelenti. De különbséget 
kell tenni ipar es ipar között, A védelem csak annak az iparnak jár, amely-
nek léte és fejlődése a vám segítségével valóban biztosítva is van. Fejlett 
iparágaknak, amelyek ellátják a belföldi fogyasztást, vagy olyanoknak, ame-
lyeknek fejlődése technikai előfeltételekkel, tőkével, szakszerű vezetéssel, 
megfelelő munkásanyaggal stb. bizto-sibva van. Véleményem szerint — éppen 
az ipar kívánatos fejlődése érdekében —- jogosan egyetlen ilyen iparágat 
sem lehet kötelezni arra, hogy fejlődésre nem képes iparágak vagy ipar-
vállalatok érdekében belenyugodjék a fogyasztóképességnek abba a 
csökkentésébe, amelyet az ilyen nem létező vagy fejlődésre kilátással 
nem bíró iparágaknak nyújtott vámvédelem jelent. Nem lehet kívánni azt 
sem, hogy a szerényebb igényű ipar szenvedjen a kevésbbé szerény ipar 
túlzott igényei miatt. 

Nem állítom, hogy mindezek a szempontok nem voltak irányadók 
a vámtarifa előkészítésében, de az előadásban ezekről a szempontokról nem 
hallottunk és jogosan alakult ki az a benyomás, hogy a vámtarifa minden 
ipart egyenlő mértékben, túlságos mértékben kíván megvédeni. Ennek a be-
nyomásnak sajnálatos következményét látom Mutschenbacher felszólalásá-
ban is. A vámtarifa tárgyalásai alkalmával az OMGE dicséretes önmeg-
tartóztatást tanúsított, átlátván <azt, hogy a magyar .mezőgazdaság termés-
fölöslegekkel dolgozó egyes ágainak a külföldi versenytől nincs mit félniök 
és belenyugodott a legtöbb agrárvám átmeneti felfüggesztésébe, hang-
súlyozván a (magyar mezőgazdasági termékek külföldi ,fogyasztó piaoai biz-
tosításának a vámoknál nagyobb fontosságát. Az a túlzott és egyöntetű 
ipari vámvédelem, amelynek Ferenczi — legalább látszólag — a hirdetője, 
arra késztette az OMGE képviselőjét, hogy az agrár vámvédelemhez, ha nem 
is túlzott mértékben, ragaszkodjék és a vámfelfüggesztésekről említést se 
tegyen. 

Azt hiszem, hogy abban, amit Ferenczi a magyar nagykereskedelem 
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szerepéről mondott, van bizonyos túlzás és igazságtalanság. Nem lehet azt 
állítani, hogy a magyar kereskedők fölfogása szerint a kereskedelem fogal-
mának lényegéhez tartozik az, hogy az országba kész iparcikkeket behozzon 
és az országból éelmiszereket és nyersanyagokat kivigyen. Nagyon jól tud-
julk, hogy pl. a. vas-, müsaaki, olaj-, festék-, bőrkereskedelem stb. a múltban 
is jelentékeny mennyiségű hazai árut hozott forgalomba, de természetes volt, 
hogy a magyar nagykereskedelem egyes magyar iparágak fejletlen volta 
és egyes iparágak hiánya mellett kénytelen volt külföldi iparcikkek be-
hozatalával is foglalkozni. A hazai iparcikkek kivitelében is elég számottevő 
szerepet játszik a magyar nagykereskedelem. Én sem kívánom a háborús és 
a háború-követő idők iátszatikonjunktúrája alatt életrekelt vagy a kurzus 
által dédelgetett uj sütetü kereskedelmi vállalatok különös védelmét. De 
nem szeretném, ha az előadó által ipar és kereskedelem szerepe között meg-
állapított értékelési különbség mintegy tudományos alátámasztásul szolgálna 
— bizonyára az előadó intenciói ellenére — a közéletünkben uralkodó keres-
kedelemellenes irányzatnak. Ipar és kereskedelem a társadalmi munkameg-
osztásnak egyaránt fontos és értékes tényezői. Minden társadalom annyi 
kereskedőt bir el, amennyit közgazdasága eltartani tud. Lehetetlennek tar-
tom, hogy a kereskedelemben résztvevő lakosság számát bárminő állami 
politikával csökkenteni akarjuk. Ez különben az előadó egyik programm-
pontjának is ellentmondana. Hisz a kereskedelemben ép ugy lehetséges az 
elszegényedett középosztály, különösen a köztisztviselők elhelyezkedése, mint 
az iparban. 

Összefoglalva az előadottakat, kérem Ferenczit, világosítsa föl a Köz-
gazdasági Társaságot arról, minő szempontok szerint állapíttattak meg az 
egyes vámtételek és a vámtarifa szerkesztésében milyen mértékben érvénye-
sültek azok az irányelvek, amelyeknek a modern vámpolitikában irány-
adóknak kell lenniök. A Közgazdasági Társaság számot tarthat a vámtarifa 
szerkesztése tudományos munkamódszerének megismerésére. 

Befejezésül csak azt kívánnám még hangsúlyozni, hogy nem tudom 
követni az előadót szükkörü gazdaságpolitikai nacionalizmusában, nem lel-
kesedem a mai gazdasági határokért, nem helyeslem, hogy Portoroséról, 
amelynek célja az utódállamok közötti forgalom lényeges megkönnyítése 
lett volna és amelyen elfogadott határozatokat nagy részben a magyar 
gyáripar legilletékesebb képviselőinek kezdeményezésére hozták, olyan 
lenéző gúnnyal emlékszik meg. Ellenben lelkesedni tudnék — bármilyen 
távol van tőlünk a mai politikai viszonyok között ez a lehetőség — egy 
olyan preferenciális rendszerért, amely a monarchia szétszakított területeit 
közelebb hozná egymáshoz, amely, ha csökkentené is az osztrák és cseh ver-
sennyel szemben a Ferenczi-javasol ta vámokat, megnyitná a magyar 
ipar és kereskedelem előtt a régi Nagy-Magyarország, a régi monarchia, a 
Balkán nagy része és Lengyelország fogyasztóterületeit és közelebb hozna 
hozzánk azokat a nyersanyagszállító területeket, amelyektől Trianon oly 
igazságtalanul megfosztott bennünket. 
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Matlekovits Sándor elnök: Az autonóm vámtarifa tervezete ipart védő 
jellegű. Célja mindenekelőtt a magyar ipart biztosítani, helyzetében erősíteni 
és lehetőleg fejleszteni. Teszi ezt azáltal, hogy az idegen iparcikkek behoza-
talát megnehezíti. Amidőn igy a hazai ipar fejlesztésére hat, a tervezet ké-
szítőjének véleménye szerint, nagy szolgálatot tesz a mezőgazdaságnak, mert 
terményeinek a hazai területen feldolgozására nyújt alkalmat és igy biztos 
piacot nyit meg számára; de nagy szolgálatára van — ugyancsak a tervezet 
készítője szerint — az ország pénzügyi állapotának is, mert a magas vámok 
jövedelmet adnak és mert valutáris szempontból távoltartanak oly árukat, 
melyekért pénz folyik ki az országból. 

Az iparfejlesztés hazánkban 1878 óva nemcsak jelszó, hanem köz-
kívánság volt. Kormányunk meg is tett mindent, amit e téren közös vám-
területen lehetett tenni. Adókedvezmények, közszállitások és szubvenciók 
támogatták az ipart, Az utolsó 30 évben tényleg iparunk erősen fejlődött. 
Állami támogatással 233 u j gyári vállalat keletkezett és 241 vállalat bő-
vítette üzemét; összesen 120 millió korona tőkét fektettek be állami támo-
gatással működő vállalatokba; az állam ösztönzőül 79.3 millió koronát biz-
tosított 10 évi részletben. Ismételten felmerült az a vélemény, hogy az 
állami támogatás talán felesleges volt, és hogy az ipar oly kedvező feltéte-
leket talál az ország terményekben való gazdaságában, a munkások bőségé-
ben és a nép jólétének folytonos emelkedésében, hogy a fejlődés főkép az 
általános kedvező világkonjunktura mellett amúgy is mutatkozott volna, 

Anélkül, hogy az iparfejlesztési törekvések érdemét bármikép kicsi-
nyelni akarnók, annyit meg kell állapítani, hogy az utolsó 30 év lendületes 
közgazdasági viszonyok közt fejlődött és különösen az ipar minden téren 
emelkedett. Ha egyebet nem veszünk, mint a népszámlálási adatokat, látjuk, 
hogy 1910-ben 1900-hoz képest a népesség csak 8.5%-kal emelkedett, 
holott az iparral foglalkozók száma 30.4%-kai gyarapodott, még pedig az 
önálló iparosok száma 16.5, az iparban alkalmazottaké 38.8, sőt a 20 alkal-
mazottnál többet foglalkozó vállalatok száma 71.6%-kal szaporodott. Ebből 
kövekeztethető, hogy a hazai ipar általában emelkedő irányban halad és 
mesterséges fejlesztés nélkül is gyarapodhatott volna, annyival is inkább, 
mert az állami segélyezéssel alakult 223 uj gyár és üzemét megnagyobbított 
241 gyár az összes magyarországi gyáraknak (4540 gyári vállalatnak) csak 
egytizedet teszi és igy az ipar hatalmas fejlődését egymaga nem okozhatta. 

Ha igy a közgazdasági lendület maga is az ipart erősen fejlesztette, 
nem szabad az állami iparfejlesztés jelentőségét kétségbevonni, Közös 
vámterületen a hatalmas osztrák iparral szemben a magyar iparnak igen 
sok ága meggyökerezni és fejlődésre jutni nem igen tudott volna. 

Közös vámterületen az ipar előmozdításának más országokban szo-
kásos főeszközét, a vámvédelmet nem lehetett alkalmazni, mivel a magyar 
ipar legerősebb versenytársa, az osztrák ipar a közös gazdasági területen 
szabadon léphetett fel a magyar fogyasztási piacon. Ma, midőn független 
gazdasági területünket vámhatárok szigetelik el osztrák és cseh iparválla-
latoktól, ma az iparfejlesztés céljára már nem szükséges államkedvezmé-
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nyek és állami segélyek alkalmazásával mesterséges rendszert fentartani; 
ezek helyett ma az állam iparfejlesztő törekvésének eszköze a vám, vagy 
jobban mondva a védővám; sőt az élet természetes menete szerint, amely 
meglevő és fejlődő alakulatok ientartását követeli, az edüig még ha mester-
séges módon életbehivott és ient^rtott iparvállalatok jovoje érdekében is a 
védővámok alkalmazása szükséges is. 

Amidőn igy az autonóm vámtarifa egyik céljául az ipar védelmét te-
kintjük, határozottan ellenezzük azt az irányt, midőn a védelem tulzasaiba 
esik és a vámtarifa főcéljait az iparnak erőteljes védelmében, a külföldi ipar-
cikkek lehető kizárásában, szóval az iparnak lehető egyeduralmában keresi. 

Kereskedelmi mérlegünk passziv; az 1921-ik évi kimutatások szerint 
21 milliárd koronával nagyobb a behozott áruk értéke a kivittekével szem-
ben. Mérlegünk csak akkor javulhat, ha a 21 milliárd korona behozatalt 
csökkenteni és másrészt kivitelünket emelni tudjuk. Mindkét célt a tarifa-
tervezet szerzője szerint elérjük, ha a külföldi iparcikkek behozatala ellen 
védekezünk; az ország szükségletét iparcikkekben a belföldi gyáraknak 
védelmi vámok utján fejlesztett és biztositott. működése által kielégitjuK és 
iparcikkekből annyit termelünk, hogy kivitelre is jusson. Ez az egész 
okoskodás abból a felfogásból indul ki, hogy a közgazdasági életet marói 
holnapra gondviselésszerű intézkedéssel tetszésünk szerint át lehet alakí-
tani; máról holnapra meglehet szorítani az ország szükségletét a külföldről 
behozott 21 milliárd korona értékű áruban, pl. textilcikkekben vagy vas 
és fémáruban, vagy hogy máról holnapra ezeket a cikkeket hazai gyárak 
fogják előteremteni, és nem lesz többé szükség behozatalra. Mindkét eset 
a lehetetlenségek sorába tartozik; mert ha a mai tilalmi rendszer mellett is 
a kereskedelmi mérleg ily passziv alakulást mutat, akármilyen védelmi 
rendszer sem fog javulást mutatni. A mérleg passzivitását igaz, csak a 
termelés fokozása csökkentheti, de ez a termelés az ország természetes 
föltételei szerint ezen föltételek kellő kiaknázása által fokozandó; itt az 
ipar fejlesztése is szóbajöhet, de elsősorban a mezőgazdaság az, amely 
termelésének fokozására alkalmas, hivatott és leghamarább nyújthatna és 
megfontolt gazdasági politika mellett nyújthatott már ma is kivitelre alkal-
mas cikkeket, tehát javíthatná a kereskedelmi mérleget. Ha csak fél méter-
mázsával több búzát termelünk holdankint, 1 X> millió métermázsa búzát 
vihetnénk ki, ami a mai árak mellett 15 milliárd koronával javítaná keres-
kedelmi mérlegünket; már pedig ez akkor, mikor ma alig 6 mázsa a termés 
holdankint és a háború előtti 5 év átlagában q volt, kis jóakarat, hozza-
látás és buzdítás mellett nem lehetetlen dolog, és ehhez nem kell védelmi vám 
vagy elzárkózás, hanem igenis a mezőgazdasági érdekeknek támogatása és a 
gazdaságnak kellő készülékekkel, gépekkel és műszerekkel való ellátsása. 

Egyáltalában meg kellene már egyszer tanulni azt, hogy a valuta 
kérdését elzárkózás alapján kiviteli és behozatali tilalmakkal megoldani nem 
lehet. A valuta'csak akkor javulhat, ha munka által uj értékeket állítunk elő; 
ha ebben az irányban a kínálkozó alkalmakat felhasználjuk és a termelést 
fokozzuk. Már pedig a túlságos iparvédelmi vámok a mezőgazdasági fel-
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lendülést -gátolják, megdrágítják a felszerelést, a szerszámokat, a gépeket, 
a kenőolajokat, a műtrágyát, a rézgálicot stb. stb. Szóval, az iparvédelmi 
vám a kereskedelmi mérleg javításának egyik legfontosabb módját, a mező-
gazdaság lendítését, megakadályozza. 

A védelmi tarifa tervezőjének nézete szerint az állam pénzügyei 
szempontjából is előnyös, mert nagyobb vám jövedelmeket biztosit. 

Ha a vámbevételeket a háború előtti utolsó évben (1913) taglaljuk, 
az osztrák-magyar vámterület 252 millió koronát mutat ki. Ennek részle-
tezéséből kitűnik, hogy fele nem iparcikkekre esik, hanem 67.9 millió ko-
rona gyarmatáru, íüszer és déligyümölcsből, 41.9 millió mezőgazdasági cik-
kekből (közte 27.6 millió korona gabonanemíiekből), 13.5 millió korona, 
eledelekből és italokból és 2 millió korona ásványolajból. A vámjövedelem 
nagy része tehát a védelmi tarifán kivül esik és képezi tulajdonkép a pénz-
ügyi vámokra alkalmas anyagot. A pénzügyi vám ugyanis fogyasztási adó; 
és mint ilyen tárgya a nagyobb mennyiségben fogyasztásra kerülő nem 
elsőrendű, tehát esetleg nélkülözhető cikk, milyen a kávé, fűszer, bor, stb., 
az iparcikkek közül esetleg a fényűzési cikkek: csipkék, finomabb szövetek, 
női ruhaposztók stb. 

Iparcikkek közül eddig legtöbb vám jövedelmet adott a textiláruk 
csoportja 27.3 millió koronát, a gépek és elektromos készülékek 28.4 millió 
koronát és a vas- és fémáruk 21.3 millió koronát. Ha már most vizsgáljuk 
ennek a jövedelemnek pénzügyi és védelmi szempontjait, kitűnik, hogy a 
pénzügyi érdek minél nagyobb behozatalt, a védelmi érdek minél kisebb 
behozatalt akar; szóval, hogy ha a védelmi érdeket akarjuk érvényesíteni, 
minél magasabb vámokkal meg kell akadályozni a behozatalt, ha pedig 
pénzügyi eredményre törekszünk, ügyelni kell arra, hogy a vám ne lépje 
tul azt a magasságot, melynél a behozatalt nehezebbé vagy éppen lehetet-
lenné teszi, vagyis ne legyen védelmi hatású; szóval ha pénzügyi szem-
pontból akarunk vámot, nem lehet védelmi célokat elérni. És ha mégis 
épen védelmi szempontból fölállított vámokkal nagy pénzügyi jövedelmet 
nyerünk, mint a felsorolt esetekben a textiláruk és a gépek vámjai mu-
tatják, nem szabad felejteni azt a pénzügyi elvet, mely szerint az ado 
kivetésénél és beszedésénél az adózók ne sújtassanak nagyobb teherrel, mint 
amennyit az állam az illető adó fejében bevesz. Már pedig amikor az 
osztrák-magyar birodalomban textiláruból 27.3 millió korona vámbevétel 
mutatkozik, a monarchia népessége a belföldi gyárak altal eladott cikkek 
árában legalább 50 millió koronát fizetett és a belföldi gyárak azáltal, hogy 
a vámvédelmi vám árnyékában szöveteiket drágabban adhatták el, 50 mil-
lió korona jövedelemhez jutottak és igy a fogyasztók a vám folytán 77 millió 
korona adót fizettek, miből az állam csak a harmadrészét kapta, a többi 
a gyárosok zsebeibe folyt. 

Midőn igy az autonóm vámtarifára vonatkozólag az iparfejlesztés, a 
pénzügyi és valutáris szempontok jelentőségeit megvilágítottuk, áttérünk 
annak vizsgálatára, hogy miért kell most a ma is érvényes 1907. évi vám-
tarifa helyett más autonóm vámtarifát készíteni. 
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Az 1907 óta érvényes vámtarifáról mondják: nem illik Magyarország-
gazdasági igényeihez, nincs az ország testérc szabva, az utolsó kiegyezés 
alkalmával kölcsönös kompromisszum utján jött létre, de különben is szö-
vegénél és elrendezésénél fogva nem felel meg a technika mai állásának. 
Sőt a tanácskozás folyamán felhangzott olyan nézet is, hogy mai vám-
tarifánk még Mária Terézia korából való, s igy természetesen a mai viszo-
nyok közt használhatlan. Pedig a közös vámterület csak 1854-ben létesült 
és igy számára Mária Terézia alatt nem készülhetett ez a vámtarifa. A 
vámtarifa a közös vámterület számára 1851-ben készült, azóta folyvást és 
gyakran átalakult 1853-ban, 1878, 1882, 1888, 1902 és legújabban 1907-ben, 
amidőn 800 tételnél többre oszlott meg és a francia tarifa tagozata szerint 
az áruk értékéhez simulni igyekezett. 

Terv szerint az uj autonóm vámtarifa szövegében elhagyja a mai 
tarifa rendszerét, tőle eltérő beosztású és berendezésű. A tarifák s z ö v e g e -

zését lehet birálni; de ha gyakorlati célt kívánunk elérni, elsősorban mégis 
nagyon előnyös, ha a közvetlen szoms'zédállamok tarifáihoz simulunk. Igaz 
Románia és Jugoszlávia régtől fogva egészen eltérő vámtarifával bírnak. 
De Csehszlovákia és Ausztria mindeddig megtartották az 1907-ik vám-
tarifát és igazán nincs fontos ok*, hogy ettől a megszokott, statisztikai 
kimutatásaink által is1 ismeretes vámtarifától csak azért, hogy ujat csinál-
junk, eltérjünk. 

Ezzel természetesen nem akarjuk azt mondani, ne változtassunk ott, 
hol szükséges, a szövegen, és ne dolgozzuk át ott, hol az igények követelik a 
vámtételek magasságát. 

Szóval nem vagyunk azon az állásponton, hogy a mai vámtarifa 
szövege megváltozhatatlan remekmű; természetes, hogy most, midőn füg-
getlenül rendelkezhetünk vámügyeinkről, mindent, mit célszerűnek vagy 
szükségesnek találunk, vámtarifánkban is elrendelhetünk; de egyelőre a mai 
átmeneti időben gyökeres reformra, uj vámtarifára szükségünk nincs. 

Ámde az uj autonóm vámtarifa nemcsak szövegezésében, de főleg 
tételeiben jelent eltérést az eddigi rendszertől. Az uj autonóm vámtarifa 
tervezete erősen védelmi jellegű. Ez világosan kitűnik abból, hogy a jelen-
legi vámtarifát nem tartják elégséges védelminek, kitűnik készülésének 
módjából, — és kitűnik azon elvekből, melyek tételeinek megállapításánál 
irányadók voltak. 

Valóban csodálkozni lehet azon, hogy a mai vámtarifát nem találják 
elég magasnak, midőn köztudomású, hogy az európai tarifák legvédő-
vámosabbjai közé tartozik. Nem mondom, hogy vannak vámtételek, melyek 
nem nyújtanak elég védelmet; de ezen kivételeket mellőzve, a főtételek 
a textilipar, a vas- és fémáruk, a gépek hatalmas vámokban részesülnek. 

A sűrű pamutszövetek 20—25%, a pamut, kötveszőtt áru 36—90%, 
a gyapjúszövet 15%, a gyapjú kötveszőtt 18%. 

A nyersvas 20%, a rud és alakvas 50—60%, a. nyerspléh 50—60%, 
a drót 30—40%, vascső 60—80%, STÓÍ 30—50%, rugó 70%. 

Eke 30%, mezőgazdasági szerszám 20—25%, cséplőgép 20%, 
szivattyú 25%, sajtoló 20—28%. 
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Akinek még ezek a vámok sem nyújtanak elég védelmet, az az elzár-
kózást kívánja. 

A magyar autonóm tarifa nem szolgálhat csak egy célnak, nem szol-
gálhat csak, de még első sorban sem ipari érdekeknek, hanem az ország 
Összes közgazdasági viszonyainak figyelembevételével országos feladatot 
van hivatva megoldani: Magyarország megcsonkított állapotában is még 
mindig mezőgazdasági ország és elég süriin lakott állam, melynek 8 millió 
fogyasztója van és igy mindig nagy tekintettel kell lenni a mezőgazdasági 
érdekekre és a nagy fogyasztóközönségre. A vámtarifa ép ez oknál fogva 
nem tekintheti első és főcéljának az ipar fejlesztését és ha az ország ipará-
nak fentartására és fejlesztésére védelmi vámok alkalmazását szükségesnek 
találjuk, az mindig oly mértékben történjék, hogy általa a mezőgazdaság 
és fogyasztók érdekei ne veszélyeztessenek. 

Tisztában kell lenni azzal, hogy minden vám megdrágítja az árut; 
a védelmi vámnak ép az a célja, hoey az áru megdrágításával alkalmat 
adjon a belföldi ipnrnak, hogy a külföldi olcsóbb áru ne kerülhessen a hazai 
piacra s ő a saját készítményét nagyobb nyereséggel adhassa el. Ha az 
igy megdrágult áru további feldolgozásra kerül. pl. a bőr cipőre készül, 
a feldolgozó iparos termelési költsége à bőr védvámjával megdrágul, és 
a bőr vámja valószínűen megnagyobbodva átmegy a cipő árába, a drágább 
cipőt vásárló termelési köJtségeit emeli és igy nagyobbodik tovább a drá-
gulási hullámzás. Ép ezért a vámtételek megszabásánál figyelemmel kell 
lenni arra, kit ér a drágítás, ki fizeti meg végső sorban azt az adót, mely-
lyel valamely ipart vagy foglalkozási ágat támogatni akarunk és el kell 
dönteni, hogy számítja a drágulást és tovább tolja árujában, a közérdek 
szempontjából mi nagyobb előny: egy iparnak fejlesztése vagy az illető 
fogyasztók gazdasági támogatása. 

Vannak iparágak, melyek nagy fontosságuk és készítményeik elter-
jedése folytán közgazdasági szempontból is nagyjelentőségüek. A textil-
ipar mindenesetre az az ipar, melynek meghonosítása és fejlesztése minden 
országra nézve nagy horderejű. Igaz, a ruházat oly általános szükséglet, 
hogy annak vám által való megdrágítása az összes lakosokat terheli, de 
másrészt a textilipar meghonosítása által az ország a külfölddel szemben 
megmenekül azon nagy áldozatoktól, melyeket szövetekért évenként hozni 
kell és eddisr is az ország a közös vámterület magas védővámjaiban nagy 
összegeket fizetett elsősorban osztrák textilgyáraknak, s igy ha tovább 
fentartjuk a védővámokat, az eddiginél nem nagyobb teher hárul az or-
szágra, de ? dóját legalább magyar gyáraknak juttatja. De a textil szakmá-
ban sem szabad túlozni a vámvédelmet. Igv nincs semmi értelme a fonál 
vámokat magasan kiszabni, mikor a szövőiparnak ezáltal megdágitjuk a 
nélkülözhetlentil szükséges' nyersanyagot. Nincs értelme annak, hogy azokat 
a cikkeket, melyek még jó hosszú ideig nem fognak nálunk készülni, 
pl. a finomabb pamut és selyemárukat erős védvámmal megdrágítsuk. 
Egyáltalában a szövetek vámjának megállapításánál sem szabad tulmenni 
a határoo és tilalmi vámokat életbeléptetni, mert az iparnak, mint minden 
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gazdasági ágnak szüksége van a verseny szabad levegőjére, különben nem 
halad, megpenészedik. 

Vámpolitikánkat összhangzásba kell hozni gazdasági politikánkkal. 
Gazdasági politikánk első sorban a termelést a munka biztonságát és foko-
zását követeli, még pedig a mezőgazdaságban és az iparban egyaránt; az 
iparban nemcsak az u. n. termelő (a gyár) iparban, hanem a nagy&zámu és 
nagyon elterjedt feldolgozó iparban (a kézműves, szerelő és építési ipar-
ban.) iA gazdasági ágaik jelentősége szerint meg kell fontolni az egyes 
vámtételek hatását és aszerint kell megállapítani a védelmi szük-
séget. A védelem (pedig legyen mindig bölcs mérséklet által határolva. 
Igaz, számszerint ezt a. határt egyszersmindenkorra kiszabni nem lehet, de 
az érték 15%-át tul nem haladó vám, nézetem szerint, igenis oly előnyt 
biztosit a versenyben, melynél magasabb áldozatra a fogyasztót nem kellene 
kényszeríteni. 

Az autonóm vámtarifa készítésénél az ország érdekeit egészében kell 
figyelembe venni és igy természetesen az ipar érdekeit is. De ne felejtsük el, 
hogy nemcsak a nemzetgyűlés többsége, hanem az ország természete is . 
mezőgazdasági, ne felejtsük el, hogy mai nyomorúságunkban is a mező-
gazdaság az az erős horgony, mely országunk hajóját a világ zivataros 
tengerén szilárdan fentartja. 

Ferenczi Izsó: Midőn a hosszú vita folyamán elhangzottakra 
reflektálnom kell, nehéz helyzetben vagyok: azért is, mert. az igen 
előrehaladott idő miatt csak nagyon röviden válaszolhatok, de azért 
is, mert közvetlenül előttem elnökünk, a vámpolitika vezető tekin-
télye szólaltatta meg nagy tudását, gyönyörű humorát és — költői 
fantáziáját. Nehéz válaszolnom a rendelkezésre álló rövid idő alatt 
nemcsak azért, mert az álláspontomat ellenzők igen sok alapos meg-
világítást igénylő szempontot hoztat fel. de azért is, mert jóformán egész 
bevezető előadásomat kellene ismételnem annak igazolására, mennyire ki-
forgatták azt, amit mondtam és mennyi olyant imputáltak nekem, amihez 
hasonlót sem mondtam. Áll ez különösen Székely Arthur ellenvetéseire, kinek 
számos kifogása között, csak egy igazán helytálló: hogy t, i. előadásomban 
nem mutattam be magát a vámtarifa-tervezetet, nem ismertettem annak 
részleteit. Csakhogy azt meg sem lehetett kísérelnem, mert egy vámtarifa-
tervezet sokkal bonyolultabb valami, egyes tételeiben, egész szövegében, 
sokszoros utalásaiban és összefüggéseiben annyira összefonódott valami, sem-
hogy abból egyes részleteket ki lehetne szakítani és taglalni. Ez a kény-
szerű tartózkodásom vezetett azután arra, hogy egyre ijesztőbb jelzőkkel 
illették azt a tervezetet, melynek szellemét és irányát képviseltem: Méhely 
tanár még csak prohibiciós vámokról beszélt, Naményi dr. szerint már tiltó 
vámokról van szó. De amiként megnyugvással lehet megállapítani azt, hogy 
itt senki sem adta a szabadkereskedelem apológiáját és senki sem vonta le 
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szabadkereskedelmi irányban a gyakorlati gazdaságpolitikai teendők tekin-
tetében a konzekvenciákat, ugy hivatkozom viszont arra, hogy én nem 
adtam sem a prohibiciós, sem a tiltó vámpolitikának apológiáját s nem 
hirdettem mást. mint a meglevő iparunkat védő és hiányzó iparágaink fej-
lődésére ösztönző vámok szükségességét. 

Megegyezünk mindnyájan abban, hogy mérsékelt vámtarifára van 
szükségünk. De miszerint Ítéljük meg a „mérsékelt" mértékét? Az uj tarifa 
lehet mérsékelt az áruk átlagos árszínvonalához vagy a külföld vámjaihoz 
vagy termelésünk veszélyeztetettségének fokához képest, csak két mérték 
nem fogadható el: az, mennyit tartanak kevésnek azok, kik fizetni lesznek 
kénytelenek a vámot s mennyi a jelenleg érvényben levő vám. A jelenlegi 
vámtarifával való összehasonlítás' helytelen, mert a viszonyok husz év alatt 
lényegesen megváltoztak, a tarifa egyes részeiben kezdettől fogva hibás volt, 
más részeiben teljesen elavult s végül mert az uj tervezet, egész felépítésében, 
részleteiben egészen eltér a régitől. S ha Matlekovits elnök ur ismét felve-
tette azt a kérdést, miért kellett akkor, amikor a világ és az ország gazda-
sági rendje inog, napról-napra uj helyzet előtt állunk, minden régi átalakult 
és bizonytalanná vált, uj vámtarifát csinálnunk: akkor én azt hiszem, teljes 
joggal ellene fordíthatom azt a kérdést, mért gondoljuk, hogy ezen általános 
bizonytalanság, diiledezés és összeomlás közepette csak épen a husz év előtti 
s más előfeltételek alapján készült vámtarifa áll szilárdan és épen? Nem, a 
valóságban az is összedőlt és céljaira alkalmatlanná vált s épen az a zajos 
taps, melyet az elnök ur kétkedő kérdése az importban érdekeltek részéről 
kiváltott, bizonyítja legjobban az én számomra, hogy a régi vámtarifa nem 
alkalmas többé iparunk védelmére és ipari fejlődésünk ösztönzésére. 

Az ellenvetések egyik-másik részletére is röviden rátérve, mindenek-
előtt Mutschenbacher barátom felszólalásával kell röviden foglalkoznom. Kö-
zöttünk valójában nincs ellentét, amint nem is lehet, mert hiszen az uj tarifa-
tervezet mezőgazdasági részének kidolgozásában együtt munkálkodtam vele 
és munkatársaival s azt ép ugy vállalom, mint ő maga. Eltérés közöttünk 
csak egy árnyalatban van, abban tudniillik, hogy Mutschenbacher szerint 
helytelen az u j vámpolitikai irányt olyannak beállítani, mintha itt csupán 
az ipar védelmére volna szükség, holott szerinte igenis gondosan védenünk 
kell mezőgazdasági termelésünk érdekeit is s az iparnak is be kell érnio 
a védelemnek egyenlő mértékével, vagyis annyival, mint amennyit a mező-
gazdaság a maga számára kér. Nekem ezzel a beállítással szemben arra 
kell utalnom, hogy a mezőgazdaság a maga védelmi mértékének megszabá-
sánál nem is volt olyan szerény s ami kifejezetten prohibitiv tétel az uj 
tervezetben akad, az a mezőgazdasági termelés egyes ágaira vagy a mező-
gazdasággal leggyorsabban kapcsolatos egyes ipari termelésekre vonatkozik. 
De utalnom kell főleg arra, hogy — annak teljes elismerése mellett, hogy 
mezőgazdaságunk érdekét minél hatékonyabban védeni kell — ezidőszerint 
és még soká arra vámpolitikai eszközök nem jöhetnek szóba, mert a ver-
senyt kifejtő és a hazai termelést letörni igyekvő importtörekvések mező-
gazdasági téren nem jelentkeznek, holott ipari téren annál erősebbek. Hogy 
ez igy van, kitűnik abból a zajos helyeslésből, amivel a villamossági szakma 
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és a textilszakma itt ülő importőrjei fogadták Mutsehenbacher barátomnak 
azt a kijelentését, hogy a mezőgazdasági import ellen erélyesen kell véde-
keznünk, mig olyan szakma, mely mezőgazdasági cikkeket ide akarna 
importálni, nem is igen van, ezeket az árukat innen exportálni akarja min-
denki. Még inkább kitiinik azonban abból, hogy nem látunk sehol államot, 
mely mezőgazdasági termékek behozatala érdekében velünk tárgyalásokat 
kezdeményezne, ellenben az iparcikkek tömeges bezuditására aspiráló álla-
mokkal nem győzünk eleget tárgyalni s ilyen iránvu kereskedelmi egyezmé-
nyek sürü sorban követik egymást. 

Sokszor elhangzott a vita során az a tétel is, hogy az itt gyökerekkel 
biró ipar védelmére mindenki kész áldozatokat hozni, csupán a mestersége-
sen tenyésztett iparágak pártolása ellen küzdenek. Naménvi dr. ur körül-
belül ugyanazt a gondolatot fejezte ki abban a furcsa tételben, hogy a vám-
védelem a nemzetietlen ipart védi a nemzeti ipar rovására. De — ha szem 
előtt tartjuk azt, hogy az uj tarifatervezet áll és bukik azzal a védelem-
mel, melyet a textiliparnak, a bőriparnak, a ruházati és cipőgyártás iparnak 
készül biztosítani — az a kérdésem, mért nemzeti ipar a magyar gyapjú 
vagy a magyar marhabőrnek szövetté és ruhává, illetve készbőrré és cipővé 
feldolgozása Csehországban s mért nem az, ha itt megy végbe az a munka, 
avagy mennyiben nemzetibb munka az amerikai pamut vagy az indiai juta 
fonása és szövése Ausztriában vagy Csehországban, mint minálunk? Az 
ilyen tételek nem állják az elemzést, miként az a csodálatos tétel sem, 
hogy minél nagyobb a behozatal, annál nagyobb a kivitel is. Ha Namé-
nyi dr. ur ezt ugy érti, hogy minél nagyobb az iparcikkekből való beho-
zatalunk, annál nagyobb a kivitelünk értékpapírokból vagy más reáljavak-
ból, akkor egyetértek vele. De ha ugy értette — s ugy értette —, hogy 
a mi exportiparaink csak ugy képesek erőteljesen kivinni, ha a termelésük 
érdekében minden behozatal minél szabadabb, akkor azt kell megállapita-
nom, hogy elméleti t'ételeket egészen helytelenül alkalmaz a mi konkrét 
viszonyainkra. Mert az a néhány kifejezett exportüzemünk legtöbb, külföld-
ről beszerzendő anyagát a kikészítési eljárás liberális alkalmazásával vám 
nélkül szerezheti be s ha versenyképességét az itteni munkabéreknek a ruha 
vagy a cipővámok okozta emelkedésétől féltené, arra kell emlékeztetnem, 
hogy soha munkabér-emelkedés iránti kérelmet még mással, mint a kenyér, 
a hus, a zsír, a villamos, a lakbér, a fa stb. drágulásával nem indokoltak, 
mintahogy nem is egyéni kitalálásom, hanem hivatalos helyeknek pl. az 
osztrák Bundesamt für Statistik-nek megállapítása az, hogy a tömegszük-
ségleteknek 80—85%-a esik élelmezésre, lakásra, fűtésre, világításra, azaz 
olyan körre, melyet a mi mostani és tervezett vámjaink egyáltalában nem 
érintenek. 

Általában sok minden, amit különösen Méhely tanár ur és Namé-
nyi dr. ur mondottak, csak megerősítette bennem azt a benyomást, meny-
nyire hiábavaló ma és a mi körülményeink közepette Adam Smith-et vagy 
Yves Guyot-t vagy Lisztet vagy Cobdent vagy akár mélyen tisztelt elnö-
künknek a 80-as évekből való írásait idézgetni. Hisz speciális adottságában 
egy percig sem lehet kétséges a magyar gazdaságpolitika tennivalója 
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kereskedelempolitikai téren: adva van a fizetési mérlegnek számtalan súlyos 
passzivtétele s ezek között a külkereskedelmi mérlegnek aránylag leg-
inkább kiküszöbölhető deficitje, legyünk tehát minden erőnkből rajta, hogy 
—• ha már egyszer ennek a külkereskedelmi deficitnek forrása a kész ipar-
cikkek óriási tömegű behozatala — ezen a bajon hatékony eszközökkel 
segitsünk. Balkányi dr. ur már most azt igyekezett azonban bizonyítani, 
hogy a külkereskedelmi deficit forrása nem a behozatal nagysága, hanem 
a kivitel alacsony színvonala, segitsünk tehát a kiviteli oldalon, emeljük 
annak a nagyságát, tegyük azt minél szabadabbá, de ne bántsuk a be-
hozatali oldalát. Emlékeztetett e kapcsolatban arra. hog}' én is azt mondtam: 
külkereskedelmünk passzivitása oly nagy baj, hogy azon segíteni kell két 
oldalról is, ugy a kivitel fejlesztésével, erősítésével, mint pedig a behozatal 
apasztásával. Csakhogy itt van ismét egy jókora árnyalat eltérés a kettőnk 
álláspontja között: nem tartom a legközelebbi jövő számára különösen 
biztatónak a kivitel erősítésének lehetőségeit a mezőgazdasági oldalról, leg-
feljebb — s akkor is csak bizonyos méretekig — a kiviteli korlátozások és 
illetékek elejtése utján, de ezt követelni s egyúttal a fogyasztókat védeni 
az ipari vámokból származó terheléssel szemben, némileg ellentmondásos 
magatartás. De utalok f lehetőségek tekintetében különösen arra a hivatalos 
adatra, hogy az 1922. év háromnegyed részében mindaz, amit lisztből, álla-
tokból és borból — mezőgazdaságunknak három főtermékéből együttvéve 
tehát — kivitelként elértünk, az csak nagyon kevéssel volt több annál, 
mivel egymaguk a pamjitszövetek a behozataliunkat, megterhelték. 

S a kivitel erősítésének lehetőségeivel tanulságos lesz egybekapcsolni 
azt a másik, az ellenvetések során sokszor hangoztatott gondolatot, hogy 
1. i. vámpolitikánknak a szomszéd államokkal való egybekapcsolódás ügyét 
kell szolgálnia, lejebb kell szállítanunk a -vámfalakat s nem még maga-
sabbra emelni azokat. Nézzük ezt a tételt gyakorlati kihatásaiban, amikor 
jelenlegi legfontosabb kiviteli érdekünkről, a bor elhelyezéséről van szó. 
Vájjon amikor Ausztriánál, Csehországnál és egész soránál az országok-
nak, melyek borunk elől a tilalmak és a magas vámok kettős akadály-
gvürüjével zárkóznak el, kopogtatunk, tegyenek számunkra nagyobb bor-
kivitelt lehetővé, vájjon melyik módszerrel várhatunk mégis csak nagyobb 
sikert: ha a bekapcsolódás, közeledés igéit hirdetjük meddő egyoldalú-
sággal vagy pedig megfelelő ipari vámokkal felfegyverkezve gondoskodunk 
megfelelő ösztönző kompenzációkról, melyek ellenében kiviteli érdekeinket 
szolgálni tudjuk? 

Egyáltalában összegezésül azt kell mondanom: könnyű elméletileg 
vitakozni az egyik vagy a másik irányú teendő helyességéről, könnvü 
kívülről gáncsolni és jobbat ajánlani: de meggyőződésem szerint az en 
helyemen mindenki, aki felelősséget érez a legközelebbi egy-két évtized 
gazdaságpolitikai lehetőségei tekintetében, felelősséget érez szerződőképes-
ségünkért, nemzeti termelésünk biztosításáért és erősödéseért, gazdálkodá-
sunk passzivitásának lehető csökkentéseért, ugyanezt tenné mint én s szük-
ségszerűen vámpolitikánknak ugyanily irányba terelése s ugyanezen vám-
tarifatervezet mellett kardoskodnék. 
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A m a g y a r v á m p o l i t i k a . 

Dr. Ferenczi Izsó min. tanácsos: A magyar vám-
politika alapvetése. Budapest, 1922. Géniusz-kiadás. 83. 1. 

A könyv tartalmát az az előadás képezi, melynek kivonatát maga 
a szerző mai füzetünkben közli, és mely alapját képezte az autonom magyar 
vámtarifáról társaságunkban tartott tanácskozmányoknak. Ha ismertető 
rovatunkban is megemlékezünk róla, tesszük azt nemcsak szerzője iránt 
érzett tiszteletünknél fogva, hanem azért is, mert irodalmi tekintetben a kis 
munka kiváló jelenség. A védővámos irányzat túlzó hódolatával van meg-
írva. Szerzőnk az érvelések oly szigorú következetességével küzd állás-
pcntja mellett, mely a közgazdaság terén nem elég szilárd elveken álló 
olvasót mulhatlanul a maga oldala mellé vonzza és a védövamokat óhajtó 
érdekelteket mindenesetre bálványzásig terjedő lelkesedésre ragadja. 

Nézetünket a készülőben levő magyar vámpolitika alapvetéséről tár-
saságunk tanácskozmányában elmondottuk, s igy a szóban álló munka lénye-
gét és bírálatát olvasóink jelen füzetünkben megtalálják. Ha ezúttal mégis 
kiemelünk néhány alapgondolatot a szóban álló értekezésből, tesszük azt 
egyrészt mivel egyszeri hallás után nem tudtuk átérteni azt a világgazda-
sági szempontot, melyre szerzőnk a vámpolitika jövőjét fektetendőnek tartja 
és igy szerzőnk müvének alapgondolatával még nem foglalkoztunk és mivel 
másrészt egyes gondolatok legalább is elkerültek figyelmünket, melyeket 
mégis taglalni kell. 

Szerzőnk világgazdasági vezérgondolata a vámpolitika alapvetésénél 
következő: „a győző államok tökeszervezetei lehető teljességgel, alaposság-
gal és lehető kevés áldozattal kisajátitni igyekszenek a legyőzött államok 
tőkeszervezeteit". Ebbeli törekvésüknél az iparilag kevésbé fejlett gyönge 
valutáju országok azon választás előtt állnak, hogy „vagy felhasználják 
a csábítás és ösztönzés minden eszközét arra, hogy a foglalkozást és jöve-
delmezőséget kereső idegen tőke segítségével kiépítsék, kiegészítsék termelő 
gépezetüket. . . vagy beérik fizetőképességük mértékéig idegen kész áruk 
behozatalával, egyre lankadó energiákkal folytatják vegetáló életüket, mig 
elszegényedve és'belső harcoktól kimerülve politikailag is nyílt prédájává 
lesznek valamely gyarmatosító szomszédnak, mely őket nyersanyagtermelő 
gyarmattá sülyeszti'le" . . . A külföldi tőke számára „a csábítás és ösztönzés 
pedig nem lehet más, mint erős védelmi vám". 
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Az alapgondolat: a tőkeszervezetek harca, azonban ábránd és képzelet. 
Mint ha a háború a győző államok „tőkes^ervezetei"-vel még tovább folyna 
és ezek a szervezetek a háború által eddig még tönkre nem tett gazdasági 
jólétet nálunk megsemmisiteni akarnák. Mindegy visszasugározva jelenik 
meg ez a hiedelem, mely az egész világháborút a tőkehatalom, a kapitaliz-
mus, a „tökeszervezetek" ördögi müvének tartja és a béke iránt annak ide, 
jéb en megindult kezdeményezések meghiúsítását a kapitalizmus áskálódásá-
ban vélte találhatónak. 

De tulaj donkép mi az a tőkeszervezet? van ennek a fogalomnak testi 
alakja? talán a bankok konszernje, trusztök, kartellek készülnek ily bosszú-
álló és harcias vállalkozásra? Ezek a szervezetek anyagi érdeküket követik 
és elsősorban az alkotás tényezői. 

Szerzőnk maga mondja, hogy a tőke nem szentimentális, tehát miért 
volna bosszúálló? Miért törekednék elrontani egy gazdasági állapotot, melyen 
tulajdonképen jövedelmezőségét találhatja? És ha már ez a képzeletbeli 
,,tőkeszervezet" országunkra veti szemét, miért állana számára csak abban 
a kétféle választásban működési tere: — vagv védővám mellett iparunkat 
fejleszteni, vagy védővám nélkül erőszakosan benyomulni, iparunkat tönkre-
tenni és országunkat gyarmattá alakitani — miért nem találhatna ez a 
„tőkeszervezet" az ország nagy fogyasztóképességében, természeti előnyei-
ben, nyersterményeiben oly alapot, hogy benn az országban Ipari vállala-
tokba elhelyezkedjék és ugy miként ez már eddig is külföldi tőkével működő 
számos hazai vállalatainknál tényleg megtörtént, országunk felvirágzásán 
dolgozva, saját maga előnyeit előmozdítsa. 

, A tőke jelleme kozmopolita, oda fordul, hová anyagi érdeke vonzza; nem 
keres nemzetiséget, nem érez ellenségeskedő gyűlöletet és nem teszi tönkre 
azt a területet, melyen gyökeret akar verni, mert tudja, hogy az az ország, 
melyben elhelyezkedni akar, csak akkor nyújt neki is kellő jövedelmező-
séget, ha anyagilag megerősödik, gyarapodik és virágzik. 

A külföldi töke hazai vállalatainkban, elsősorban nagybankjainkban 
eddig sem volt idegen és a háború befejeztével pénzintézeteink nemcsak 
megújították, hamm nagyban erősítették a külföldi intézetekkel, még pedig 
leginkább győző allai,lok intézeteivel a kapcsolatot. Nem ellenséges, hanem 
barátságom viszony fcjlő'lik ki a „tőkeszervezetek" közt, és hazai intéze-
teink vezetik azokat az üzleteket és vállalatokat, melyekbe a külföldi tőke 
/még pedig a győző államoké. ózhesm bekapcsolódik, mert egészségeseknek 
és' jövedelmezőknek tudja. Ellenséges vagy hódító irányzatról ily tőke-
elhelyezéseknél szó sincs, é- La a tegutoDó időben egyik nagy vállalatunk-
nál kivételkép mutatkozott hódítási törekvés, az sem a vállalat életre-
valósága ellen vagy épen tönkretételére történt, hanem egyéni összeütközés-
ből keletkezett; de ebben az esetben is a hazai vállalatok élén álló.érdekeltek 
a külföldi nem kívánt beavatkozást sikerrel el tudták hárítani. 

Az a világgazdasági felfogás tehát, hogy a győző államok „tőkeszer-
vezetei" ha védővámokkal nem kecsegtetjük be hozzánk, tönkre tesznek 
bennünket, egyszerűen ábránd. 

Egy másik pont, melyre szeretnénk megjegyzést tenni, az az állítás, 
melyet szerzőnk egy uj vámtarifa készítése mellett felhoz az, hogy mai 
vámtarifánk hasznavehetetlen. Ismét virágos szókkal ilyen ábrándos jellem-
részt olvasunk: — „Az eddigi vámtarifa valósággal ú tvesztő . . . szerkezetét 
a hivatalos magyarázatok és vámdöntvények bozótja az avatatlanok szá-
mára valóságos bűvös erdővé varázsolta". Nem szólunk arról, hogy „avatat-
lanok" számára minden vámtarifa, ha nem is bűvös erdő, hanem egyszerűen 
érthetlen, hasznavehetetlen törvény: — el kell ismerni azt, hogy mai vám-
rendszerünkben az „avatott" üzletember, de maga a vámkezelő tiszt ÍH 
csak nehezen tudja magát tájékozni abban a sok rendeletben, mely ma 
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vámkezelésünkben érvényes; de ebben nem a vámtarifa a hibás, hanem a 
kormány, melynek régóta kötelessége lett volna a betüsoros árulajstrom uj 
kiadását megcsinálni és közzétenni, ma nem is kaphatunk tájékoztató mun-
kát, mely vámtarifánkat mai érvényességben feltüntetné. Ebből azonban az 
következik, hogy ha kormányunk az igazgatásnak ezt az ágát maga annyira 
összezavarta, az alaptörvényt egyszerűen elejtse és egy alapjában gyöke-
resen uj vámtarifát készítsen. Az élet folyasa magával hozza azt, hogy 
minden vámtarifa rendeletek utján nyerjen magyarázatot; a betüsoros áru-
lajstrom, mely mint a vámtariia végrehajtási utasítása mindjárt a tarifa 
életbeléptekor ki lesz hirdetendő, folytonos kiegészítést igényel és állandó 
újítással jár; és ha a kormány nem gondoskodik alkalmas összefoglaló 
kiadványokról, az uj vámtarifa is csakhamar oly bozóttá válik, mely út-
vesztője még az avatottnak is. 

Az uj vámtarifa életbeléptetésére szerzőnk a rendkívüli helyzetben 
kivételes eljárást ajánl: „ne kösse meg törvénybe iktatott vámtarifa a kor-
mány kezét, hanem az uj vámtarifát törvényes felhatalmazás alapján kor-
mányrendelettel léptesse életbe és változtassa meg akkor, lia a nemzeti ter-
melés életbevágó érdekei ezt megkívánják", szóval, maradjon meg a vám-
politikai viszonyokra nézve nagyban ugyanaz a rendszer, ami ma van, azzal 
a különbséggel, hogy az 1907-ik vámtarifa helyébe egy uj vámtarifa lépne. 

Ma, midőn végre a kormány kivételes intézkedési jogának megszün-
tetése minden téren kívánatosnak jeleztetik, a kereskedelmi politikát egészen 
a kormányönkényre bizni és mégis egy uj vámtarifa alapvető munkáját 
végezni, legalább is megfontolandó. 

Mi is azon az állásponton állunk, hogy ina oly ingatag az alap, 
melyre a kereskedelmi politika pilléreit kellene fektetni, hogy máról hol-
napra a változó helyzet szerint más és más intézkedés célszerű, de ép ezért 
azt véljük, ha már kormányönkény szükséges, maradjon meg a mai rend-
szer, revideáljuk azt, hasítsuk ki belőle a túlságos üscalitási szellemet, alkal-
mazzuk iparpolitikai követeléseinket megfelelően, gondoljuk át tilalmaink 
struccpolitikát át — és ekkép kevesebb munkával fogunk megbirkózni az 
átmenet nehézségeivel, mintha uj vámtarifát alkotunk és azt módosítjuk 
napról napra. Ne készítsünk uj vámtarifát, melyet a kormány tetszése sze-
rint módosíthat és megváltoztathat, várjunk az alapvető munkával. 

Végül még egy szót a közvéleményről vámpolitikai dolgokban! Szer-
zőnk erről igy szól: „amikor a kormányzat döntése és a törvényhozás mun-
kája az alkotást (már t, i. az autonom vámtarifát) a színpad teljes világossá-
gába hozza, egy ideig — hazai szokásaink szerint szerencsére csak rövid 
ideig — nyilvánosságunkat a félrevert harangok zúgása, a nagy szólamok 
zengése, a jelszavak sistergő gőze fogja zavarba és kábulatba e j t en i " . . . 
Egy évnél hosszabb idő óta készül az uj vámtarifa. A vámközpontok utján 
kiszivárgott hire annak, hogy az uj vámtarifa erősen védővámos, ezzel már 
most szabad kereskedés és tilalommal határos védővám jutott a közvélemény 
Ítélőszéke elé. Eddig azonban ,,a harangok zugásáról" nem sokat hallottunk. 
A Pester Lloyd-ban hetenkint felhangzik a védvámosság öreg harangja a 
szombati közgazdasági visszapillantásokban; a GvOSz.-ban „a jelszavak 
sistergő gőze" rémlátomásokat varázsol fel az ipar pusztulásáról, ha nem lesz 
kellő iparvédelem; és az OMKE lélekvesztő harangocskája éles hangon vészt 
jelez, míg Cobden hivei szabadkereskedéssel elméletiben 'foglalkoznak: — és 
ezzel jellemeztük az eddig megnyilvánult közvéleményt, A közgazdasági ta -
nácskozmány talán meghúzza a harangot és jelszavak sistergő gőze nélkül 
szerzőnk szóban álló munkájával is fel akarja ébreszteni a közvéleményt: 
akkor, midőn a magyar közgazdaság alapvető intézményéről, a vámpolitika 
alapvetéséről van szó. . . , , Matlekovits. 
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Vámvédelem és többtermelés. 

Lengyel Géza: Vámvédelem, ipari töbibtermelés 
Budapest, 1922. Athenaeum. 133. 1. 

Időszerű munka most, midőn a magyar autonom vámtarifa alapelvei-
ről folynak a tárgyalások. A munkát érdekessé teszi az a körülmény, hogy 
szerzője a vámpolitikai központ szellemi vezetője és mint ilyen az uj 
autonom vámtarifa tervezetének kidolgozásánál az ipari szakok képviselői-
vel folytonos érintkezésben támogatta a kormány közegeit és teljes isme-
retével bir a feldolgozott közgazdasági anyagnak. Szerzőnk a túlzott vám-
védelem szemüvegén volt kénytelen látni és amit igy látott, az tükröződik 
vissza e munkájában is. 

A közös vámterületről a gazdasági függetlenségig vezetve az olvasót, 
azt állítja, hogy eddig üzleti életünk keveset tudott a vámról és hatásáról. 
Ausztriával közös vámterületünk és közös vámtarifánk volt. Forgalmunk 

százaléka Ausztriából, tehát látszólag vámmentesen jött és igy nem 
törődtünk sem a külföldről osztrák kereskedés közvetítésével, sem a köz-
vetlenül Ausztriából jött árunál a vámmal vagy hatásával. (Szerintünk env-
nyire tudatlan a mi üzleti világunk igazán nem volt.) Magát a közös vám-
tarifát kompromisszum hozta létre „mozaikszerűen, tarka, nemzeti tekintet-
ben is ellentétes erőket rejtő gazdasági terület kompromiszuma"; az agrár-
vámokat megszabták a magyar kívánságok; az ipari vámok csaknem kivétel 
nélkül osztrák szempontok szerint igazodtak. Ezt a tarifát 1915-ben revi-
deálni kellett volna, és itt bizony szerzőnk megemlíthette volna, hogy a 
vámközpont akkor egy hatkötetes szép munkát dolgozott ki, mely az összes 
tarifatételeket tüzetesen megvizsgálta és Magyarország szempontjából ki-
fejtette azokat a gazdasági okokat, melyek egy uj vámtarifa alkotásánál 
irányadók; sőt nem ártott volna, ha a most készülő félben levő autonom 
tarifa alkotásánál maga is átolvasta volna azokat az irányelveket, melyeket 
akkor vallott a magyar ipar és amelyek talán még ma is époly igazak, mint 
voltak, amikor nyomdafestékre méltóknak tartották. A háború meghozta az 
ország gazdasági függetlenségét és igy kell az uj terület számára vámtarifá-
ról gondoskodni. Tarifánk alakítására teljesen szabad kezünk van; a béke-
parancs határozatai e részben nem gátolnak. Mivel pedig a most érvényes 
1907. évi vámtarifa a közös vámterület számára készült és nem szabták 
Magyarország testére s időközben a vámfelpénzek rendszere által folyton 
változik: uj tarifát kell készíteni. A mai tarifa „öröklött s már agyonfolto-
zott, tovább nem használható ruhadarab; bő cipő, amely feltöri a lábat s 
akadályozza a szabad mozgást." 

Az uj tarifa kiépítésénél — szerzőnk nézete szerint — két ut áll 
előttünk, és pedig nem a szabad kereskedés és a védővám (mert ugy látszik 
a szabadkereskedés szerzőnk szerint számba nem jövő valami), hanem „gya-
korlatilag és kellő előrelátással a kérdés csak igy tehető fel: védővám 
vagy fináncvám?" — Igazán nem tudom, mire való-e kérdés? Ijesztő akar-e 
lenni, hogy a két rossz közül melyiket válasszuk? és mintegy irányit: ha 
már választanunk kell, tehát válasszuk a kisebb rosszat: a védővámot! . . . 
Pedig nem is igy áll a dolog. Pénzügyi szűk helyzetben a vám mindig be-
vételi forrásul szolgál a szabadkereskedés elve mellett épugy, mint a véde-
lem korszakában. Pénzügyi vám a védővám mellett — ha szükség van 
nagyobb bevételre — mindig jelentkezik, sőt tárgya egészen más, mint a 
védővámé, és ha ugyanerre a tárgyra irányul, fokozata tőle teljesen eltérő. 
A pénzügyi vám elsősorban külföldi olyan cikkekre irányul, melyeket az 
országban nagy mennyiségben fogyasztanak, de magában az országban nem 
termelnek; a pénzügyi vám nem akarja megakasztani, de még apasztani 
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sem akarja az illető cikk behozatalát, sőt örül a minél nagyobb fogyasz-
tásnak, ép ezért óvatosan kerüli a vámnak túlságos magasságát, nehogy 
tilalmi vámmá alakuljon, s ezzel az óhajtott bevétel megszűnjék. Ezzel 
szemben a védővám célja a behozatalt korlátozni, ha lehetne, lehetetlenné 
tenni azt, Minél jobban éri el a vám védelmi célját, annál jobban vesziti el 
pénzügyi feladatát, és igy pénzügyi szempontból a védővám nem jelentős, 
pénzügyi célokra nem szolgál, ha igazi célját eléri. Igaz, vannak védő-
vámok, mint pl. a gabonavámok, melyek nagy pénzügyi eredménnyel jár-
nak, de rendszerint a pénzügyi vám nem keresi tárgyát a védővám'cikkei-
nél. Ily eltérő jellegénél fogva a pénzügyi vám egészen külön áll és helyét 
elfoglalja a szabadkereskedésbeu épugy, mint a védővám rendszerében. 
A két ut, mely között választani kell, nem kettő, hanem ha választom 
a védővámot, akkor velejár a pénzügyi vám is, ezt semmiesetre sem kerül-
jük ki a mai pénzügyi helyzetben. 

Miután szerzőnk a védővám apológiáját irja, de ezt csak az ipar 
számára akarja igénybe venni, külön fejezetet szentel a magyar ipar jelen-
tőségének. Azt hisszük, az ipar fontosságáról annyira át van hatva nálunk 
a közvélemény, hogy ezt ma külön hangsúlyozni alig kell. De már az a be-
állítás, mellyel az ipar mai helyzetét szemeink elé tárja, nagyon erőltetett 
és semmikép sem okolja a védelem szükségét, mert nagyobb védelmet, 
mint amelyet a mai védelmi rendszer ad, semmiféle védővám nem fog adni, 
s igy ha az ipar a mai viszonyok közt pang és nem tud kapacitásának 
megfelelő mértékben érvényesülni, azt nem a védelem hiányában, hanem 
másutt (nyersanyag, szén hiánya, túlságos állami beavatkozás stb.) kell 
keresni, és nem lehet a vámrendszer terhére irai. 

Egy további ok a védővám mellett: a kereskedelmi mérleg és az a 
nagymennyiségű iparcikk, melyet országunk ma is a külföldről vesz. Nem 
akarunk ezzel a kérdéssel tüzetesen foglalkozni; a merkantilizmus rendsze-
réről egész kötetek állnak rendelkezésre és maga ez a rendszer bevallotta, 
hogy mesterséges módon a behozatal csökkenését és a mérleg javítását el 
nem lehet érni: az pedig, hogy 21 milliárd passzivitást egyedül védő-
vámok segitségével küzdjünk le, oly túlzott remény, melyet képzelni sem 
lehet. 

Szerzőnk mintegy zárjelben foglalkozik a mai vámpolitikai helyzet-
tel „Magyarország és a gazdasági elzárkózás" fejezetében és kimutatja, hogy 
az az elzárkózási rendszer, mely nálunk is mind a kivitelben, mind a be-
hozatalban ma uralkodik, nem ' részünkről kezdeményeztetett, hanem a 
szomszéd utódállamok intézkedései kényszeritettek beléje. Ezen rendszer 
alatt nem a vámok, hanem a tilalmak védik az ipart: természetes, hogy 
ez jövőre nem fentartható állapot. Az ipar kellő védelmére a tilalmi rend-
szer helyett alkalmas -vámtarifát kell késziteni és a mai vámtarifa módo-
sitásával kell az iparon segíteni, mert az 1907. vámtarifa „konstrukciója 
szerint sem felelhet meg gazdasági érdekeinknek, ipari vámjai legtöbb 
esetben nem jelentenek elegendő védelmet, nem alkalmasak a külföldi be-
hozatal energikus visszatartására." Ez oly állítás, melyet azon tarifáról 
hallunk, mely tarifa az orosz vámokon kívül Európa legmagasabb tételeit 
foglalja magában. 

De, folvtatja szerzőnnk, ma az árak sokkal magasabbak, mint voltak 
1907-ben, melyek alapján a vámok akkor megállapittattak s igy az akkor 
célszerűnek talált védelem ma a magasabb -árnál alacsonyabb mértéket 
jelez, már pedig „a magyar ipar számára fenn kell tartani a békebeli vám-
védelem mértékét". Pedig abból, hogy a háború óta az árak még nem 
jöttek nyugvópontra és még mindig magasabbak, nem az következik, hogy 
magasabb vámokkal még fokozzuk nálunk ezeket az árakat, hanem ellen-
kezőleg, várjuk meg azt az időt, mig az árak nyugvópontra érkeznek s 
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addig, ha szükséges, védjük iparunkat átmeneti intézkedésekkel; de ne1 

akarjuk hosszabb időre vámtarifánkat drága árak alapján túlzott magas 
vámokkal elrontani. 

Az ipari védvám szükséges voltát szerzőnk a ma fennálló tilalmak-
kal is védi. „Ezek sok esetben pótolják az elégtelen vámvédelmet, 'Ki van 
tehát próbálva gyakorlatilag, hogy kellő védelem mellett (már ha a tilalom 
~ vedelem) biztos és gyors ipari fejlődésre számithatunk. A meglevő ipari 
termelés jutna veszedelembe, ha e tilalmak megszűnése idejében nem lépne 
már életbe kielégitő védelmet adó, az ipar létét biztositó uj magyar vám-
tarifa." Tehát mert kivételes intézkedés folytán a tilalom által kizárt vei-
seny következtében valaki drágább iparcikket állit elő, azért meg kell 
merevíteni ezt a kivételes állapotot, hogy továbbra is a draga. cikk marad 
jon a piacon, kinai falat kell emelni a jobb és olcsóbb külföldi áru ellen 
jövőre is. És erre csakugyan igazat mond szerzőnk, mikor felkiált: „nem 
tudunk egyéb hatásos eszközt a külföldi iparcikkek beözönlésének meg-
akadályozására". 

Miután igy mindenkép a védelem szükségét láttuk, egy ijesztő cimhez 
jutunk: ..az ipar védelme nélkül csődbe jutunk". A cim azt akarja mondani, 
hogv az ipar védelme nélkül az ország tönkre megy. Nagy szó, de csakis 
szó. Ez az ország oly alapokon nyugszik, amelyek jövőjét biztosítják; ha 
más nem, a lefolyt világháború, a forradalom, a bolsevizmus, a román zsa-
rolás és az azóta lefolyt négy nehéz év, telve szomszédaink gyűlölködé-
sével, bosszújával és áskálódásával, megtaníthatna arra, hogy ennek az 
országnak megvai az életképessége, mely egyhamar nein tél a tönkre-
menéstől. De nézzük, mit mond szerzőnk az annyira veszélyeztető csődbe-
jutásról. Az első mondat: „Magyarországnak szüksége van iparra" — senki 
sem tagadja; — „Magyarország ipar nélkül nem élhet meg" hisz eddig 
sem élt anélkül; — „a földmivelés a munkátlan tömegeknek csak csekély 
részét tudja foglalkoztatni", kissé túlzott színben van ma feltüntetve, de 
ez már igy volt háború előtt és igy lesz minden haladó népnél és ép ezért 
fejlődik ily korszakokban az ipar, mert kínálkozik fölös munkátlan. „A nö-
vekvő állami terhek nem fedezhetők, ha nagy részük egészséges és jól 
jövedelmező iparra át nem hárítható", hát ez az állítás már erősen kocká-
zott, mert egészséges és jól jövedelmező ipart nem lehet máról holnapra a 
puszta földből kiteremteni és az adóteherrel nem lehet várni, míg a véde-
lemapfSrnyai alatt a fizetni képes ipar megterem. És a most felsorolt mon-
datok után. mint logikai következtetést, azt olvassuk: „szükségesek tehát 
védelmi, biztosítási rendszabályok". Ámde védelem nélkül a magyar ipart 
nem tar t ja fentarthatónak és elsorolja, hogy nézete szerint mi történnék 
szabadversenynél: a szomszéd államok „koncentrált támadásának semmiféle 
ipar ellent nem állhat, a legegészségesebb gyökerű sem: a földrengés a leg-
jobb alapokat is kikezdi: egyébként ebben az agyonzaklatott, nehezen 
lábbadozó országban vulkanikus kitörésekkel dacoló gazdasági építmények 
valóban nincsenek. Tehát elárasztanak bennünket olcsó árukkal, a hazai 
ipar becsukhatja a boltot, elbocsáthatja munkásait s bizonyos idő múlva 
megkezdheti gépei kivitelét. íme, az ipar kilátásai." (Ha védvámok nem 
biztosítják az ipart.) Csupa frázis; pedig egy ország, amely 60 éven ke-
resztül erőteljes iparos országokkal teljes szabadforgalomban élt egy közös 
vámterületen, és melyben, mint Magyarországon, hatalmas iparágak virá-
goztak és az ipar folyton fejlődött, sőt annyira megerősödött, hogy a ver-
senyző osztrák, cseh és stájer gyárak a magyar iparral kénytelenek voltak 
a verseny szabályozására kartellbe lépni: egv ilyen ország nem félhet ma 
sem attól, hogy ' most más vámsorompókkal elválasztott területen szom-
szédainak ipara 'az ő iparát meg fogja semmisíteni. Túlozva megvilágitni a 
versenyzés hátrányát nem nyújt előnyt a védelmi politikának. 
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És igy kár a vámvédelem és a drágaság fogalmát ugy tüntetni fel, 
mintha a drágaság nem lehetne a vámvédelem következménye; hiszen miért 
követeli valamely iparág a vámvédelmet? Csak azért, hogy a külföldi áru 
ne legyen olcsóbb, mint a belföldi; csak azért, hogy a belföldi piacra a 
külföldi ne jöhessen és versenyével ne szoritsa le az árakat; szóval azért, 
hogy a belföldi ipar diktálhassa az árat; a védővám első célja az áru 
drágítása. Hogy azután idővel a vámvédelem folytán az ipar annyira fej-
lődhet, hogy a belföldi piacon maga a belföldi ipar versenye hat az' ár mér-
séklésére, az semmiesetre sem lehetetlen dolog, de csak hosszú idő elteltével 
következik be és a vámok oltalma alatt könnyen létesülő kartellek gondos-
kodnak a belső verseny árcsökkenő hatását visszaszorítani. Tény az, hogy 
a vámvédelem árfokozó hatással van, különben nem is kivárnia senki 
védelmi vámot. 

Rossz valuta nem védi az ipart, szól szerzőknek egy további alap-
tétele. Azt hisszük, igy felállitva nem is szokott előfordulni ez az állítás, 
sőt a mai pénzügyi rothadás közepette a valuta vámhatásáról főkép tilalmi 
rendszer mellett k*ár beszélni. A régi időben, a 60-as és 70-es években, mikor 
az ázsió 10—30 százalék közt mozgott, akkor érdemes volt az ázsió hatá-
sáról, mint vámvédelemről és kiviteli prémiumról szólni és ezt a jelenséget 
vitatni; de ma 19.000%-os ázsiónál, mikor a valutahullám mindent eláraszt, 
vámvédő vagy kereskedelempolitikai, másféle hatásról szólani igazán 
felesleges. 

Szerzőnk a védvámos politika által nem akarja kizárni a kereske-
delmi (Szerződéseket, Semmiféle más állam ellen nem irányul a védelem; 
de nem akarja céltalanul latolgatni, „nem fogja-e egyik vagy másik állam 
rossz néven venni, ha mi is magunk bátorkodunk gyártani az eddig tőle 
beszerzett kalapszalagot". A nemzetközi gazdasági viszonyok méltánylásá-
val megállapíthatjuk, „hogy Magyarország iparának védelme, vámpoliti-
kája tekintetében tökéletes nyugalommal s minden kedvezőtlen következ-
ményektől biztonságban ugy járhat el, ahogyan maga jónak látja", még a 
békeszerződés sem avatkozik bele autonom vámtarifánk alakításába. Az-
által azonban, hogy az antant-hatalmak a maguk számára egyoldalúan a 
legnagyobb kedvezést kikötötték, „bilincsbe vagyunk verve kereskedelmi 
szerződések kötése tekintetében, ki vagyunk szolgáltatva az antant országai-
nak s elsősorban a szomszédoknak". A szerződési tárgyalásoknál, ha ők 
engednek, engedhetünk mi is, „az is lehetséges, hogy egyik vagy másik 
iparág vámvédelmét leszállíthatjuk, ha ezzel sikerül fontos exporttermé-
keink szabad útját biztosítani", „nyugodtabb atmoszférára szükségünk van; 
ezért bizonyos áldozatokat is érdemes hozni". De a kereskedelmi szerződé-
sekben hozható áldozatoknak határt szab a termelés védelmének elve; és a 
szerződések tárgyalásánál „óvatosan kell latolgatnunk, nem veti-e magát 
azonnal a szóban levő kedvezményre az antant valamely országa". Ez 
alkalomból szerzőnk kitér a békeszerződés azon határozatára is, mellyel két 
szomszéd állammal, Csehországgal és Ausztriával jogot kapunk különleges 
kedvezményes megállapodásra lépni és az a nézete, hogy ma „egy pilla-
natig sem csábithat bennünket az, hogy ép legveszélyesebb ipari verseny-
társainkkal lépjünk szorosabb gazdasági viszonyba, helyreállítván ezzel ép 
azt a helyzetet,' amelv miatt a közös vámterületen eleget szenvedtünk". 

Szerzőnk nem'feledkezik meg a kisiparról és a munkásságról sem, 
midőn a vámvédelem mellett tör lándzsát, Szerinte „mi sem mutatja jobban 
a kisipar egyes ágainak kedvező helyzetét, mint az, hogy soraikban az ipar-
vámvédelem* iránt nincs meg mindig az az érdeklődés, amellyel a gyáripar 
kiséri a vámpolitikát", azután azt mondja „ahol a kisipar a vámok és tilal-
mak jelentőségével nincs tisztában, ott nem is jut annak tudatára, hogy 
tűrhetőbb sorsát, szaporodó megrendeléseit a külföldi verseny elmaradásá-
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nak köszönheti." Az iparvédelem szükséges voltát a védelmi ideológiából 
kivánja a kisiparra áthárítani ,,a kisiparnak meg kell érteni, hogy a véde-
lem tekintetében végig a termelés minden fokozatán egyenlő mértékre van 
szükség; nem elég, hogy a cipő, a ruha, amit hordunk, hazai cipész, hazai 
szabó munkája legyen; arra kell törekednünk, hogy hazai munka terméke 
legyen a cipőhöz szükséges bőr, szög, a ruha szövete, cérnája és igy 
tovább", vagyis ne félj iparos, ha a cipőhöz szükséges bőr, szög stb. a vé-
delmi vámmal drágább lesz, gondoskodni fogunk cipővámokról is, melynek 
erejéig drágábban adhatod cipődet; csak egyről megfeledkezik a védelmi 
ideológia, hogy a cipőt vásárló honnan fedezi a megdrágulás költségeit. 

A munkások is élvezik a vámvédelem kedvező hatását; mert „a vám-
védelemben nem a vállalatok, hanem az egész ipar, nemcsak az ipar. hanem 
az egész gazdasági élet biztos alapját keressük"; midőn a védelem nélkül 
hagyott ipart féltjük a külföldi versenytől, féltjük a munkaalkalmak el-
vesztésétől; az a veszedelem lebeg előttünk, hogy kivándorlásra kényszerül 
nemcsak a munkás, hanem a műhely es a gyár is4<; „mint fogyasztónak, az 
ipari munkásságnak nincs mit tartania a védővámoktól", hogy miért nem, 
azt ugyan nem mondja meg szerzőnk, valószínűleg azért nem, mert a védő-
vám hatása alatt a belföldi vállalatok versenye fejlődik, s ezáltal nem 
drágul meg az áru; addig azonban mégis csak a munkás, mint fogyasztó 
drágábban él. 

összegezve nézeteit a termelő gazdaságpolitika kilátásai cimü végső 
fejezetben mondja: „kétségtelen, hogy vámhelyzetünk a legnagyobb import-
takarékosságra utal bennünket", más szóval az importot magas vámokkal 
lehetetlenné kell tenni. Ezen igazság mellett „nem döngetünk-e nyitott kapu-
kat, midőn az ipari termelés fokozottabb és állandóbb védelmének szükséges 
voltát igvekezzük bizonyítani". Az uj magyar vámtarifa tehát céltudatos 
és energikus védelmet lesz nyújtandó. Védelem kell ..minden olyan magyar 
iparág számára, amely már most vagy rövid időn belül ki tudja elégiteni 
a magyar fogyasztást", de a vámtarifának további célja az, „hogy módot 
nyújtson uj iparágak meghonosítására is"; hivatása, hogy „mind hatható-
sabban kiszorítsa a felesleges importot"; „A védvámos politika nem igéi-
paradicsomot. de igéri, hogy termelésünket meg védve, megfeszített mun-
kával meg tudunk élni és megélhetést tudunk adni munkásnak, helyéről ki-
szorult intelligenciának, iparosnak és kereskedőnek, kiknek boldogulása 
rendületlen meggyőződésünk szerint együtt, egy uton jár." 

A füzet szelleme az elzárkózás, a tilalmi rendszer, a régi merkanti-
lizmus levegője. Látszik, hogy írója másfél év óta a nagyiparnak egyedáru-
ságot szomjazó „bűvkörében" nemcsak élt, hanem a „szegény" nagyipar 
nyomorúságától áthatva meggyőződött, hogy csak a nemzet összes ténye 
zőinek áldozatkész támogatása mentheti meg a fenyegetett nagyipar jövőjét. 

Mi, kik láttuk iparunk fejlődését a múltban, nagyra növekedését az 
utolsó ötven év alatt, és óriási átalakulóképességét a háború küzdelmeiben: 
nem ijedünk meg a sötét jóslásoktól; az az erő, mely iparunk felszerelésé-
ben, munkásságában és szellemi vezetésében megvan és mely iparunkat nem-
csak fentartotta, hanem virágzóvá tette akkor, midőn Ausztriával egy egy-
séges gazdasági területben éltünk, most, mikor ettől a legerősebb versenyző-
jétől megszabadult, biztosítja fejlődését jövőre elzárkózással határos véde-
lem nélkül is. . . . ( 

l j v i l á g g a z d a s á g i h e t i l a p . 
„The European Commercial 

Hetilap, mely Londonban és Bécsben jelenik meg, és Európa országait 
kereskedelmi érdekeiben állandó figyelemmel kivánja kisérni. Angol nyelven 
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szól, mert igy legjobban vél megfelelni a különböző nemzetiségi érdekek-
nek. Célja hetenként Európa országainak közgazdasági és kereskedelmi 
állapotára vonatkozólag a tájékoztató -adatokat a legbiztosabb forrásokból 
összegyűjteni és alkalmas módon közölni, hogy igy olvasóit minden jelentő-
sebb eseményről mindig irányítsa. Adatainak közlésében arra törekszik, 
hogy minden országról teljesen megbízható híreket és jelentéseket nyújtson 
és ezáltal olvasói megnyugvással használhassák közleményeit. Az eddig 
megjelent és előttünk fekvő lapokból a vállalat komoly törekvéseit látjuk. 
Az egyes számok mindenekelőtt fontosabb közgazdasági tárgyakról kisebb 
értekezéseket közölnek: ezek után üzleti nagyobb híreket találunk; továbbá 
országonkint minden egyes ország nevezetesebb üzleti, közgazdasági és ke-
reskedelmi eseményei soroltatnak fel, az illető ország térképével és egyes 
fontosabb épület vagy üzlet képes feltiintetéséval. Ezt követik a tőzsdék váltó 
árfolyamai táblázatosan: bánkhirek, vásári jelentések, különösen az ujabb 
időben szokásos mintavásárok jellemzése, végül a kereskedelmi kamarák 
működése. ' (—or.) 

Magyar Közgazdasági Társaság. 
Tanácskozmány az uj vámtarifáról. 
Négy folytatólagos ülésen, 1922 november 15 és 29, továbbá december 8 és 

december 15-én Matlekovits Sándor elnöklete alatt folyt le társaságunk 
tanácskozmánya a Kereskedelmi és Iparkamara, illetőleg a Gyáriparosok-
Országos Szövetségének tanácstermében. November 17-én Ferenczi Izsó 
min. tanácsos nagyszabású előadásban ismertette az autonóm vámtarifa 
megalkotásának elveit, november 29-én Méhely Kálmán egyetemi tanár: 
„Védvám, iparfejlesztés és közjólét'' címen tartott előadást. Méhely után 
Vágó József f e j t e t t e ki á l l á spon t j á t . December 8-án Mutschenbacher Emil. 
az OMGE ügvv. igazgatója, Naményi Ernő. az Iparegyesület titkára és 
Keleti Kornél vezé r igazga tó szólalt fel, december 15-én Fenyő Miksa, a 
GyOSz. igazgatója, Balkányi Kálmán, az OMKE igazgatója, Kende Tódor. 
a Vasiparosok Országos Egyesületének igazgatója és Székely Artúr, a Ke-
reskedelmi és Iparkamara ügyésze. Végül Matlekovits Sándor elnök tartott 
előadást, a vita befejeztével Ferenczi Izsó válaszolt az észrevételekre. 
A tanácskozmány lefolyását jelen számunk egész terjedelmében közli. Az 
üléseken mindvégig nagy és előkelő közönség jelent meg, amelynek sorai-
ban ott voltak: Walkó Lajos kereskedelmi. Bud János közélelmezési mi-
niszterek. gróf Hadik János, báró Szterényi József, báró Harkányi János. 
Popovics Sándor, Wodianer Rudolf, báró Lers Vilmos, báró Wimmersperg 
Frigyes, König Tivadar, Pap Dezső. Scitovszky Tibor. Szabóky' Alajo.-í, 
Bessenyei Ferenc. Mattvasovszky Miklós, Harr er Ferenc, Hantos Elemér, 
Klein Gyula, Ed vi Illés Aladár. Gorove László, Tormay Béla. Barcza Ernő, 
Bíró Pál, Görgey István, Neubauer Ferenc, Szilassy Zoltán. Péteri Ödön, 
Jármy Elemér, Metzler Jenő, Bel"tiny Artúr, Fenyő Miksa, Bacher Emil, 
Stux Sándor, ifj. Chorin Ferenc, Pauncz Sándor. Giindisch Guidó. Márton 
Gyula, Strasser Alfréd, Frey Kálmán, Soltész Adolf, Fischer Ödön, stb. stb. 

Felolvasó ülések: 
December 13-án Matlekovits Sándor elnöklete alatt tartott ülésünkön 

Surányi Unc/er Tivadar ár. értekezett ,.A közgazdasági szemináriumokról... 
Előadását hallgatósága nagy elismeréssel fogadta. Jelen voltak: Éber Antal. 
Czettler Jenő. Róbert Emil, Buday László, Neumann Károly, Baumgarten 
Nándor. Erődi Harrach Béla, Karch Kristóf, Kovács Rezső, Somogyi Manó, 
Julius Lipót, Naményi Ernő, Fellegi Ottó, Popper József, Nagy Dénes, stb. 

December 20-án TwiyoçH Szűcs Kálmán dr. min. titkár tartott fel-
olvasást: ,,A pénzelméletek logikája és a pénzeszmény" címen. A hallgató-
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ság körében ott voltak- Fekete Ignác, dr. Halla Aurél, Schwarz Félix, 
Judik József, Pikler J . Gyula, Kalmár Simon, Csizik Béla, Kemény Dezső! 
Suránvi Unger Tivadar, Popper József, Kleindin Hugó, Messik Lajos', 
Schilling Zoltán, Kincs Endre, Julius Lipót, Zehery Lajos stb. Az élénk 
tetszéssel kisért előadáshoz Suránvi Unger Tivadar és Pikler J. Gyula 
szóltak hozzá. 

Igazgató-választmányi ülés: 
December 13-án igazgató-választmányunk tartott ülést. Tudomásul 

vették Bud Jánosnak közélelmezési miniszterré történt kinevezése folytán a 
társaság igazgatói tisztéről, valamint a Közgazdasági Szemle szerkesztéséről 
való lemondását. Az igazgató-választmány elismeréssel és köszönettel em-
lékezett meg Bud Jánosnak a Magyar Közgazdasági Társaság érdekében ki-
fejtett buzgó működéséről. Elhatároztatott ezután, hogy a Közgazdasági 
Szemle szerkesztésével Buday László h.-államtitkár, a műegyetem közgazda-
sági szakorsztályának tanára bizassék meg. A tagsági dijak megfelelő fel-
emelésére vonatkozó előterjesztés kidolgozására háromtagú bizottság külde-
tett ki, melynek tagjai; Éber Antal alelnök. Buday László és Gerlóczy Béla, 
Végül 1923-ra megválasztatott a Matlekovits-alapitvány hovaforditásának 
kérdésében határozó öttagú bizottság, tagjai: Matlekovits Sándor elnök, 
Éber Antal alelnök, Buday László. Fellner Frigyes, Neumann Károly. Uj 
tagokul felvétettek: Szekeres János min. o.-tanácsos, Halasi Fischer Ödön. 
a Cobden-Szövetség elnöke, Ignotus Pál érdekképviseleti tisztviselő, Zsom-
bor Géza nv. államtitkár, Hauswirth Ödön diszitő festő, Pogány Ferenc ke-
reskedő. Alföldy László gyárigazgató, dr. Doroghy Kálmán ügyvéd. A Több-
termelési Szakosztály uj tagjai: Angyal Dezső kir. tanácsos, Gyérev Rikárd 
földbirtokos, dr. Dajkovich István ügyvéd, ifj. dr. Dajkovieh István ügvvéd, 
dr. Unhelhauser Károly nv. miniszter, Vajda Árpád, a Vacuum Oil Co. igaz-
gatója. Rácz Ferenc mérnök. Koref Dávid, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank cégvezetője. 

A Ganz és társa—Danubius gép-, v a g g o n - é s hajógyár részvénytársaság 
igazgatósága a január 31-ére egybehívandó közgyűlésnek javasolni fogja, hogy 
az eddigi 14,400.000 K alaptőke 21,600.000 K-r emeltessék fel. 9000 darab, egyen-
ként 800 K névértékű, az 1923. évre osztalékjogosult uj részvény kibocsátása 
által, amelyeknek teljes mennyiségére elővételi jog illeti meg a régi részvényese-
ket olyképpen, hogy 100.000 korona kibocsátási ár lefizetése ellenében 2 régi rész 
vényre 1 uj részvény fog kiadatni. 

A Rimamurány-Salgótar iáni Vasmű R é s z v é n y t á r s a s á g közli, hogy rendkívüli 
közgyűlése az alaptőkének 400.000 darab részvénnyel való felemelését, határozta 
el. melyek a régi részvényeseknek 400 koronás árfolyamon ajánltatnak fel, ugy 
hogy minden 5 régi részvényre 2 uj részvény esik: a be nem osztható 10.240 
darab szabad kézből fog eladatni. Az elővételi jog január hó 2-ig bezárólag gya-
korolható. 

A Brassói Cel lulosegyár Rt. igazgatósága Uttnuinn Adolf báró elnöklete 
alatt megtartott ülésében az 1921—22. tizletévre 18.664.143.06 korona nyereséget 
állapított meg és a január 22-ére összehívandó közgyűlésnek részvényenként 200 
korona (100 százalék) osztalék fizetését javasolja. 
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