KATONA BÉLA
JAVASLATOK A

ROKKANTKÉRDÉS
MEGOLDÁSÁRA.

BUDAPEST, J915.
BEN KŐ GYULA cs. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVKERESKEDÉSE
V., DOROTTYA-UTCA 2

Márkus Samu Budapest, V., Korall-utca 6.

Ε tanulmánynak két célja van. Az egyik,
hogy a rokkant-kérdés rendkívül bonyolult alkotó elemeit rendszerbe foglalja és a megoldás
főbb szempontjait megvilágítsa.* Másik célja az,
hogy
olyan
társadalmi
szervezet
kialakulását
egyengesse, mely az ügyhöz méltó komolysággal, vállalhat szerepet és végezhet munkát az eredményes megoldás érdekében.
A rokkant kérdésben való tájékozódást megnehezíti az a körülmény, hogy a kormánynak,
vagyis tehát az egyedül illetékes és felelős tényezőnek valamely összefoglaló munkálata, vagy
épenséggel törvénytervezete mind mostanáig nem
került nyilvánosságra.
Tisza István gróf némely incidentális nyilatkozata ugyan tisztázza a kérdés legfontosabb
részét, hogy t. i. a rokkant-ellátás egész terjedelmében állami feladat, ámde a megoldás irányát, úgyszintén az ellátás mértékét illetőleg
csak találgatásra vagyunk utalva.
Nyíltan meg kell mondani, hogy a tájékozatlanságot a különféle intézmények, egyesületek és hírlapok pénzgyűjtései csak növelik,
mert hisz alapjában véve senki sincs tisztában

* Szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy rendszerbe foglalván és kifejtvén e tanulmány alapgondolatát,
a részleteknél hazánk legkiválóbb szakembereinek véleményét kértem ki és dolgoztam fel, mert csak ily módon
lehetett a kérdés minden oldalát megvilágítani.

4
a gyűjtött tőkék helyes felhasználásának módjával, sőt még azzal se, hogy — az állam gondja
lévén a rokkantellátás — egyáltalán van-e valami
célja a sokféle gyűjtésnek.
Mindezek mellett a rokkant-kérdésben még
jelentékeny fogalomzavar is észlelhető, midőn az
— meglepően széles körök által — kizárólag humanitárius szempontokba állíttatik, holott itt főként és mindenekelőtt égetően fontos gazdasági
és szociális érdekek forognak szóban. Csakis a
kérdés lényegének könnyed bírálata folytán keletkezhettek tehát olyan tervek, melyek a rokkantügyet jótékonysági vagy érzelmi alapon vélik
megoldhatónak,
mert
mélyebb
megfontolás
a
rendezésre váró problémák egész sorozatát veti
felszínre. Nyomban meg kell jegyezni, hogy itt
nem olyan problémákról van szó, melyeknek
megoldása egyes-egyedül a rokkant-ügy folytán
válik szükségessé. Ez legfeljebb csak a sürgősséget fokozza és a rendezést teszi halaszthatlanná,
aminek egyszerű magyarázata van.
A békében is éreztük az intenzív termelés
nagy fontosságát, valamint annak visszásságát,
hogy — csak egy példát emelve ki a sok közül
— vasutainkat nem ott és oly módon kapcsolhattuk az osztrák és német vasutakba, ahol azt
az észszerűség követelte: de ma, a háború világításában, minden hiány valósággal rikítóan tűnik
szembe. így vagyunk azon gazdasági és szociális
kérdésekkel
(munkaalkalmat
sokszorozó
gazdasági politika, állami munkásközvetítés, munkanélküliség elleni biztosítás, a közegészségügy javítása, stb. ) is, melyek már régen érettek a
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megoldásra, de hogy meg nem oldattak, most a
rokkant-ügy kapcsán sokkal fájdalmasabb benyomást idéznek elő.
*
A tapasztalható tájékozatlanság és fogalomzavar mellett meglepetéssel kell konstatálni, hogy
a közönség ösztöne mégis csodálatraméltó biztonsággal érvényesült, mert bármennyire kétségtelen legyen, hogy a rokkantellátás egész terjedelmében és kizárólag állami feladat: a társadalmi közreműködés csak az ügy súlyos kárára
volna mellőzhető. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az
állam általános érvényű intézkedései teljesen figyelmen kívül hagynak minden egyéni érdeket,
s csupán a társadalom lehet az, mely vizsgálhatja, vájjon a generális állami intézkedések keretén belül nincs-e szükség individuális eljárásra,
mikor is megteheti, hogy a tömegből mindig kiragadja azokat, akiknél kellő okot lát kivételes
elbánásra.
Hogy azonban a társadalomnak ily irányú
— vagyis a rokkant természetes elhelyezkedését megkönnyítő — beavatkozása tényleg kiegészítse, sőt tökéletessé tegye az állam munkáját,
tisztáznunk kell a rokkantkérdés elvi és gyakorlati részleteit, úgy az állam, mint pedig a társadalom feladatai szempontjából.
Bármely
megindítandó
társadalmi
akciónál
figyelembe veendő, hogy a miniszterelnök már
szervezett egy-egy bizottságot, a vakok, illetve
sebészi rokkantak támogatására, melylyel kapcsolatban
rendkívül
becses
tanulmányok
és
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előmunkálatok
folynak.
Ε
munkát
kiegészítik azok a tervek, melyeket a Vörös Kereszt-Egyesület akar megvalósítani. Ilyen körülmények között fontolóra veendő, hogy bármely
kezdeményezés mily irányban mozogjon és a
végzendő munka számára mily keretek állíttassanak fel.
A fentjelzett szervek eddigi tevékenységéről
kiszivárgott hírek arra vallanak, hogy még nem
történt a kérdés minden vonatkozását felölelő
munka és az organizáció sem olyan, mely évtizedeken át szükséges intézmények és intézkedések utján megnyugtató eredménnyel biztatna.
Ilyen körülmények között a fentebb érintett
feladatok helyes megvilágítása tekintetében is kettős feladat vár reánk.
Az egyik, hogy a törvényhozás várható intézkedéseinek megfelelő javaslatokkal járható utat
törjünk. A másik, hogy a szóbanforgó kérdést ezzel kapcsolatban organikus részeire bontsuk, s a segítés eszközeire ós módjaira rámutassunk.
Ehhez képest kell aztán csoportosítanunk
azon feladatokat, melyek az államra, s azokat,
melyek az államra és a társadalomra, végül pedig, amelyek kizárólag a társadalomra hárulnak.

_

I. Állami feladatok.
Az állami feladatok tekintetében mindenekelőtt áttörhetlen elvül állítandó fel, hogy a rokkant katonákról való gondoskodás és e gondoskodásnak különösen segélyezési része egész terjedelmében kizárólag állami feladat, mely törvényhozási utón rendezendő. A kvóta arányában
Magyarországra eső költségek fedezetéről az állami költségvetésben kell gondoskodni, még pf
dig oly módon, hogy az összes felmerülő terhek
viselésére, a jövedelmi adóhoz progresszív kulcs
szerint igazodó külön rokkant-adó vettessék ki,
mi által elkerülhető, hogy a fogyasztási adókkal amúgy is leginkább sújtott gyenge középsőés alsó néposztályok terheltessenek meg.
A rokkantak anyagi ellátásának kérdése egyébként általánosságban megoldottnak tekinthető a
miniszterelnök azon kijelentésével, hogy a segélyezés, illetve évjáradék a már elavult törvény módosítása, esetleg új törvény útján a mai életviszonyokhoz képest*) fog megszabatni, mégpedig teljes mértékben az állami költségvetés terhére.
*) Az 1906. évi május 31-diki német birodalmi törvény 540 márkában szabja meg a teljesen rokkant minimalis járadékát. Ez az összeg nálunk is meg van közelítve a magyar honvédelmi miniszter 25.900/915 sz. rendelete által, mely szerint megokolt esetekben a rokkant
törvényszerű járadéka mellett a család részére kiutalt
segély folytatólagosan fizetendő. A miniszter 45.500/915.
sz. rendelete szerint e segély akkor is folytatólagosan
fizetendő, ha a behívott eltartó meghalt vagy eltűnt.
Mindehhez csupán az a megjegyzés fűzhető, hogy az életviszonyok nálunk nehezebbek, mint Németországban.
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A megoldás helyességét viszont az fogja eldönteni, hogy mily részletezéssel ós körülírással
állapítja majd meg az új törvény a rokkantság
fogalmát.
Ε részben már eleve oly szabatos és liberális felfogásnak kell irányt adni, mely, nézetünk szerint, valóban kimeríti a rokkantság minden lehetséges esetét. Általánosságban ki kell
azonban mondani, hogy:
1. Rokkantnak tekinthető — a teljes és
végleges munkaképteleneket is beszámítva, —
minden egyén, aki tehetségének és erejének
megfelelő olyan tevékenységgel, amelyre képzettsége
és
munkássága
vagy
polgári
hivatása
képesíti, csupán egyharmadát vagy legrosszabb
esetben egy negyedét tudja megkeresni annak az
összegnek, amit testileg és lelkileg egészségesek
— hasonló módon és egyenlő képzettséggel —
ugyanazon a vidéken megkeresni vagy kapni
szoktak.
2. Csökkent munkaképességű rokkantnak tekinthető az az egyén, akinek megmaradt keresőképessége a fent jelzett aránynál nagyobb.
Mind a két csoport tekintetében elvül mondandó ki, hogy a rokkantság megállapításánál
nemcsak az erőművi behatás folytán előállott
rokkantság veendő figyelembe, hanem rokkantsági okul soroltassanak fel mindazon betegségek
is, melyek a háborús, illetve katonai szolgálattal
kapcsolatban támadtak, pl. rheuma, szívbaj, tuberkulózis
stb.
Kozmetikus
természetű
hibák,
torzulások és fogyatkozások, amennyiben a kereseti lehetőséget befolyásolják, (így arcsérülé-
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sek
pl.
színésznél,
tanítónál, pincérnél, stb.)
ugyanezen szempontok alá esnek.
Igen fontos annak a megállapítása, hogy
a rokkantnak (vagyis az 1. pontban említettek)
keresőképessége
a
járadék
szempontjából nullának veendő, míg a csökkent munkaképességű rokkant nagyobb keresőképessége %-os
fokokban állapítandó meg, s ennek járadéka
annyival csökkentendő, mint ahány %-kal nagyobbnak találtatott a munkaképessége.
A rokkantság eseteinek és mértékének gyakorlati megállapítása tehát döntő tényezője lévén
az egész kérdés helyes megoldásának, feltétlenül
szükséges, hogy ez ne történjék a most érvényben levő jogszokás, t. i. a felülvizsgáló bizottságok által az ezek részére kiadott és elavult
utasítás szerint, hanem az 1875. évi LI. t.-c.
71. §-ban már felemlített elv figyelembevételével
külön bizottságok által. («Külön viszonyok előálltával az említett hatóságoknak meg van engedve,
hogy kivételes eljárást javasoljanak»). Ε külön bizottságok lehetőleg megyénkint, illetve törvényhatósági joggal felruházott városokban szerveztessenek s tagjai legyenek a hadsereg közegén kívül
az állam polgári egészségügyi közegei (tiszti orvos
vagy
más
hatósági
kirendelt
orvos),
főleg
specialista
megbízott
orvosok,
az
illetőnek
szakmájából
kikerült
munkaadók
és
munkások
képviselete,
valamint
azon
intézmények
és
intézetek
megbízottai
vagy
kiküldöttei, akik rokkantak (vakok, nyomorékok
stb.) gyámolításával eddig is foglalkoztak. Magán
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a tárgyaláson felszólalási joga legyen az illető
rokkant kezelő orvosának.
Ha a rokkant a bizottság határozatát sérelmesnek tartja, vagy a rokkantság foka és mérve
időközben változott, legyen joga felsőbb fórumhoz
fordulni.
Ε
felső
fórum
olyképen
szervezendő,
hogy
az
itt
történő
megállapítás ne csak aktaanyag és egyszeri vizsgálat
alapján, hanem megfelelő szakszerű kórházi észlelés nyomán történjék. Β célra az egyetemi városokban (Budapest, Kolozsvár, Debrecen, Pozsony, Zágráb) felállított, illetve felállítandó központi rokkant-utânkezelési intézetek szolgálnának.
*
Ha a rokkantság fogalma, illetőleg minden
lehetséges esete meg van állapítva, akkor további feladatunk azon elvek leszűrése, melyek
az év járadék kiszabásánál feltétlenül szem előtt
tartandók. Ε részben ugyanis a legsúlyosabb igazságtalanságok történhetnek, ha a segélyezés nem
az eshetőségek markáns különbözősége szerint
fog megállapíttatni.
Általánosságban mindenek előtt figyelembe
veendők:
1. a családi állapot;
2. a teljes, vagy csökkent munkaképtelenség
foka és egyéb körülményei.
Ad. 1. A rokkantsegély megállapításánál a
családi állapot a következőleg mérlegelendő:
a) nőtlen;
b) nős, de gyermektelen;
c) nős, vagy özvegy férfi, de egy vagy több
16 éven aluli gyermeke van;
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d) nem törvényes házasságban élő, ahol egy
egy vagy több 16 éven aluli gyermek van;
e) időközben elhunyt rokkant özvegye és
gyermekei ;
f) menházban ápolt rokkant felesége és gyermekei. Itt említhetők meg végül:
g) a hadbavonulás következtében elhalt katona özvegye és gyermekei, s végül
h) akiknek eltartási igényük már a háború
előtt is fennállott.
Ad. 2. A rokkantsegély megállapításánál a
teljés munkaképtelenség vagy csökkent munkaképesség foka és egyéb körülményei tekintetében a következő szempontok veendők figyelembe:
a) Miután a rokkantsegély száz egységének
a rokkantság mértékéhez, illetve a munkaképesség
foka szerint kell kevesebbnek vagy többnek lennie, eszerint a munkaképesség csökkenése, —
mint fentebb már jeleztük, — %-szerűen fejezendő ki a rokkantság megállapítása alkalmával, amidőn még a következő körülmények tartandók szem előtt: A rokkant
1. egészséges, de csökkent munkaképességű;
2. beteges, de csökkent munkaképességű;
3. egészséges, de munkaképtelen;
4. beteg,
azonban
orvosi
beavatkozással
egészségessé, illetve csökkent munkaképességűvé
tehető ;
5. beteg és teljesen munkaképtelen.
b) Különbség teendő a kézi munkások és a
szellemi
foglalkozásbeliek
járadékának
megszabása között. Itt elvetendő minden oly szándék,
mely a járadék-összeget csakis a rokkantság be-
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következésekor viselt katonai rangfokozat szerint
kívánná megállapítani, viszont a járadék megszabásánál figyelembe veendő a rokkantnak hadbavonulása előtti rendes keresete, még pedig felfelé
degresszív kulcs szerint, midőn is megállapítandó
az alapul vehető jövedelem legfelső határa.
Ugyancsak
tekintetbe
veendő
a
rokkantsegély
megállapításánál a rokkant képzettségi foka is,
különösen
magasabb
kvalifikáció
esetén.
Az
egyetemi képzettséget kívánó pályákon a hadbavonulás idején, tehát legtöbbször az illetőnek pályája kezdetén fenállott keresete rendesen még
nem akkora, mint amekkora tényleges gazdasági
veszteség érte rokkantsága következtében. A magasabb járadék kulcsának megállapításánál mind
a főiskolai végzettség, mind a középiskolát, vagy
ezzel egyenlő rangú iskolát végzett, vagy egyenlő
értékű szakvizsgát tett rokkant képzettsége is
veendő figyelembe.
c) Végül figyelembe veendő a lakhely által
megadott élet-standard.
Ami már most a járadék összegét illeti, ennek a megszabás időpontjában akkorának kell
lenni, hogy az a keresetképesség elszenvedett
csökkenését
pótolja.
Ε
részben
számszerű
összeget
nem
kívánunk
felállítani,
de
a
legkisebb
faluhelyen
lakó
nőtlen
bérmunkás
rokkantat véve alapul, ennek járadéka lenne az
a 100 egység, amely után a kirovás igazodnék.
Nevezetesen:
Λ családi állapot szerint a nőtlen rokkant
100 egységet, mi g ha nős, de gyermektelen rok-
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kant, ennek további 50%-át, ha pedig gyermeke
van, minden 16 éven aluli, de legfeljebb 5 gyermek után, még 20—20%-ot kapjon. Az időközben elhunyt rokkant, vagy pedig a harctéren elesett
katona
özvegye,
s
eltartott
felmenője
száz
egységet
és
minden
16
éven
aluli
gyermek
után
ennek
további
20—20
o/o-át kapja. Menházban ápolt rokkant felesége,
illetve gyermekei a 100 egységnek csak 50, illetve 20—20%-át kapják.
A kiskorúak járadéka 16-dik életévük betöltése'után is jár, ha a továbbtanulás, vagy pedig a
kiskorú testi vagy szellemi elmaradottsága igazoltatik.
Az apátlan-anyátlanná vált árvák 16 éves korukig, illetőleg fenti körülmények esetén tovább
is, a 100 egységnek 50%-át kapják egyenként,
törvényes gyámjuk útján.
Fontos nemzeti szempontok indokolják, hogy
a rokkantak családalapítása elősegíttessék. Ez okokból kimondandó, hogy ha a nőtlen rokkant időközben megnősül, bekövetkező családi állapotához
képest a megfelelő rokkantsegélykatogóriába lép.
A törvényes feleséggel a segély dolgában egy
tekintet alá esik az a nő, akivel a rokkant
hadbavonulás előtt huzamosabb idő óta közös
háztartásban élt (házasságszerű együttélés).
A törvényes gyermekekkel egy tekintet alá
esnek azok a házasságon kívül született gyermekek, akiket a rokkant utólagos házassággal törvényesít vagy örökbefogad; továbbá, akik házasságszerü együttélésből születtek; végül azok, akiket atyjuk elismert, teljesen vagy részben el-
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tartott, valamint akiknek eltartására bíróilag köteleztetett.
Ezek a szabályok megfelelően alkalmazandók a hadbavonult halála vagy eltűnése esetén is.
A
munkaképesség,
valamint
a
képzettség
foka, illetve a középiskolai vagy ennek megfelelő rangú iskolai képzettség vagy szakvizsga,
illetve magasabb (főiskolai) végzettség szerint a
kirovás oly. módon történjék, hogy a kézimunkások és a szellemi foglalkozásbeliek járadéka
között —
megfelelő fokozatok beillesztésével —
6O% legyen a különbség.
A lakóhely szerint, — még pedig a rokkantnak bevonulása idején volt állandó lakóhelyét véve
alapul, a járadék legalább 3—4 fokozatban állapittatik meg a lakóhelyek lakosságának száma
szerint, oly módon, hogy a legkisebb faluhelyről
és a fővárosból hadbavonult rokkant járadéka
között 500/0 legyen a különbség. Ε részben szintén az az alapelv érvényesül, hogy a rokkant
előző gazdasági helyzete restituáltassék, minélfogva a települési hely nem változtathat az eredetileg megszabott rokkantjáradék összegén, akárhova költözködik is a rokkant.
*
Mindezeken felül elvül volnának még kimondandók a következők:
a) A rokkantnak és családjának — az évjáradéktól függetlenül — ingyen orvosi kezelésre és
gyógyszerre van joga, s e célból díjmentes tagjai a betegpénztáraknak, illetve az országos gazdasági
munkáspénztárnak,
valamint
a
bányatársládáknak. Ezen intézmények szolgáltatják az
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orvosi kezelést, valamint a gyógyszereket az állami költségvetésbe foglalt és fentebb említett
rokkantadó
terhére
akkor
is,
ha
a
rokkantnak
vagy
családjának
szegénység
alapján nem volna meg ez a joga. Az ily
módon beirt munkaképes rokkant tagok betegségük esetére tápsegélyt is biztosíthatnak maguknak, mely esetben a kiszabandó tagsági járulékot sajátjukból tartoznak fizetni. Ahol ilyen
intézmények nincsenek, a körorvosok megfelelő
vény könyvecskékkel látandók el, melyek alapján
a gyógyszertárak ingyen szolgáltatják ki a gyógyszert. Az orvos járandóságát a vénykönyv megmaradó szelvényalapjai; a gyógyszerészét pedig
a vények alapján szintén a kincstár fizeti ki,
még pedig a fent említett adó terhére. — Miután pedig a haladéktalan gyógykezelés gyakran
nagyobb
mérvű rokkantságnak veheti elejét, a
betegsegélyző pénztárak, az Országos Gazdasági
Munkáspénztár és társládák tevékenységének ily
irányú kiterjesztéséről sürgős kormányrendelettel,
esetleg törvényhozási intézkedéssel kell gondoskodni.
b) A beteg, de orvosi beavatkozással egészségessé,
illetve
munkaképessé
tehető
rokkant,
nemcsak a rokkantság bekövetkezése idején látandó el ingyenesen a rokkantságot enyhítő és
csökkentő műszerekkel, hanem ilyenekkel romlás vagy elhasználás után is mindenkor költségmentesen — ugyancsak a fentemlített rokkantadó terhére — ellátandó, még pedig a betegpénztárak, illetve az Országos Gazdasági Munkáspénztár és társládák helyi szervei útján.
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c) Miután a rokkantsegélyt, illetve járadékot
a kórházakból ez idő szerint elbocsátott rokkantak részére még a régi törvény szerint állapítják
meg, az új törvény rendelkezései természetesen
visszaható erővel ruházandók fel.
d) Kívánatos, hogy azon önálló exisztenciával
bíró
rokkantak,
akik
üzemükben,
üzletükben,
vagy foglalkozásukban már katonai szolgálatuk,
s még inkább rokkantságuk által kárt szenvedtek,
adókedvezmények, kivételes moratóriumi intézkedések, valamint az állami befolyás alatt álló
hitelszervezetek részéről nyújtott kedvezőbb hitelek által kárpótoltassanak és védessenek.
*
Ezekben foglalhatók össze a kizárólagos állami feladatok főbb szempontjai, melyeknek érvényesítése által minden körülmények között biztosítandó az az alapelv, hogy a rokkant ne legyen
ráutalva a társadalom jótékonyságára, s még
kevésbé a koldulásra. Ezt akként kell érteni,
hogy
a
teljesen
rokkantnak
kizárólag
járadékából,
a
csökkent
munkaképességű
rokkantnak pedig járadékának és keresményének
együttes jövedelméből kell megélnie. Természetes, hogy minél több és jobb a csökkent munkaképességű rokkant kereseti alkalma ós lehetősége, annál kedvezőbb anyagi viszonyok közé kerül, ami elsőrendű közgazdasági, illetve szociális érdek.
Ezen a ponton alakulnak ki az állam ós a
társadalom közös feladatai, melyeket a következőkben lehet körvonalazni.

II. Az állam és a társadalom közös
feladatai.
Hogy a rokkant-kérdést a;: állam és a társadalom közös feladatai szempontjából egész terjedelmében áttekinthessük, mindenekelőtt két kategóriát kell felállítanunk; még pedig:
1.
önálló
exisztenciával
bíró
rokkantak,
vagyis olyan ipari-, kereskedelmi, mezőgazdasági és szellemi foglalkozásbeiiek, akik saját
üzemmel, üzlettel, birtokkal vagy egyéb — nem
alkalmaztatásból eredő keresettel bírnak.
2. Nem, önálló exisztenciával bíró rokkantak,
dők:

akiknél

következő

megkülönböztetések

teen-

a) szakképzettség nélküli napszámosok;
b) szakképzett bérmunkások,
c) havi fizetéses ipari, kereskedelmi, mezőigazdasági és egyáb alkalmazottak,
d) tisztviselők és szellemi foglalkozásbeliek.
Ad 1. Az önálló exisztenciával bíró rokkan
taknál két csoport fog kialakulni:
a) olyanok, akik üzemüket, üzletüket vagy
foglalkozásukat tovább vezethetik vagy folytathatják;
b) olyanok, akik a rokkantság folytán erre
nem lesznek képesek.
Ád. 1. a) Az első csoportba tartozók helyzetének további alakulására a gazdasági viszonyok
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mikénti fejlődése fog döntő befolyást gyakorolni,
tehát e részben, a már jelzett állami intézkedésektől (1. Állami feladatok: d) pont) eltekintve,
társadalmi beavatkozásra még csak alkalom se
kínálkozik.
Ad. 1. b) A második csoportba tartozók
kénytelenek lesznek alkalmazást keresni, mely
esetben a második, vagyis a nem önálló exisztenciával bíró rokkantak kategóriájába kerülnek, s
rájuk nézve ugyanazok a szempontok lesznek
irányadók, mint a többi nem önálló exiszteneciával
biró rokkantra nézve.
Ad. 2. A nem önálló exisztenciával bíró
rokkantak közül csak a menházakban elhelyezendő
beteg, valamint a teljes járadékkal rendelkező
munkaképtelen rokkantak sorsa lesz minden gondtól teljesen biztosítva, míg azok, kik többé-kevésbé munkaképesek, nagyon is
problematikus
életviszonyok
kőré kerülnek, ha a
jó sorsra,
vagy a társadalomra volna biz va- a munkabíró
rokkantak foglalkoztatása, vagyis- munkakeresethez való juttatása. Ezért kiindulva abból az alapelvből, hogy az állam kötelessége a rokkantnak
lehetőleg előbbi életviszonyainak megfelelő, illetve
tisztes megélhetését biztosítani, álláspontunk a
rokkantak foglalkoztatása kérdésében a következő.
Miután
megállapíttatik
a
keresetképesség
csökkenésének foka mindazon kautelákkal (gyógyítás és kiképzés befejezése, művégtagok használata), melyek úgy az erkölcs szempontjából
(hogy t. i. parazitákat és munkakerülőket ne
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neveljünk), mint a közpénztár méltányos védelme érdekében, s főként pedig a rokkantak
jogainak teljes megvédésére szükségesek: azontúl feleslegessé válik minden további nyilvántartás a rokkant járadékának változtatása szempontjából, kivéve azon ritkább eseteket, midőn a rokkantság későbbi rosszabbodása a járadék felemelését tenné méltányossá.
Ε szerint α járadéknak a tényleg elvesztett munkaképességet kell pótolnia, vagyis tehát
munkaképes
rokkantnak
a
teljes
rokkantjáradéktól csak munkaképességéhez mért egy bizonyos hányadhoz legyen joga, de ebben az esetben az eleső jâradékrészhez való jog helyébe lép
a rokkantnak munkához való joga. Ez a jog
természetesen mindig megvolt, s mindenkit megilletett, ámde a rokkantak problémája még inkább kidomborítja az állam azon elemi kötelességét, hogy céltudatos közgazdasági politika (pl. a
mezőgazdaság
indusztrializálása)
által
teremtsen
állandó munkaalkalmakat. Az államnak ez a kötelezettsége követelőén előtérbe állítja annak szükségét, hogy a munkaközvetítés állami feladat legyen. Az államnak e feladata teljesítésében a
társadalom teljes erejével segítségére lehet. Ε
célból szükséges, hogy a munkaközvetítés országosan legsürgősebben szerveztessék (a meglevő
munkaközvetítő intézmények esetleges bevonásával), mint az állami vagy községi közigazgatásnak szervesen kiépített része.
Ha intézményileg sikerül biztosítani a munkaképes rokkantnak munkához való jogát, akkor
viszont statuálni lehet a munkaképes rokkant-
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nak munkára való kötelességét is. Az a munkaképes rokkant tehát, aki rokkant-járadékának kiegészítését, vagyis a megélhetéséhez szükséges jövedelem-pótlást
nem
munkavállalással,
hanem
bármely formájú koldulással akarná megszerezni:
a legszigorúbb megtorlással sújtandó.
Irányadónak
veendő
nevezetesen,
hogy
munkakerülő
rokkantak
mesterséges
tenyésztése
gazdasági és erkölcsi, sőt állampolitikai szempontból is súlyos veszedelmet jelentene.
Itt természetesen felmerül a kérdés, hogy
mi történjék akkor, ha a munkaképes rokkant,
pl. gazdasági pangás idején, nem kap mnnkát,
s csupán járadékára támaszkodhat, mely azonban — munkaképes rokkantról lévén szó —
semmikép se elegendő megélhetésére. Ez a lehetőség felszínre veti a munkanélküliség elleni
biztosítás megoldásának szükségét, ami különben
szociális
viszonyaink
egészséges
fejlődésének
egyébként is halaszthatlan feladata volt, míg a
háború után elkövetkező gazdasági helyzet azt
egyenesen égető kérdéssé teszi.
*
Bármily
nagyfontosságú
nemzeti
probléma
azonban a rokkant-kérdés helyes megoldása, magunkat ámítgatjuk, ha azt hisszük, hogy ez magában véve elegendő lesz gazdasági politikánk
gyökeres
irányváltoztatására,
a
munkaközvetítés
mélyreható reformjára és a munkanélküliség elleni biztosítás megteremtésére. Mindezt se a háború alatt, se közvetlenül a háború után — jóhiszemüleg — nem követelhetjük. De nem is
szükséges a megoldást elhamarkodni, mert
a
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mostani és a jövendő gazdasági konjunktúra lényegesen megkönnyíti az átmenetet.. A mai viszonyok között a következő eljárás biztatna gyors
sikerrel :
Addig
is,
míg
a
munkaközvetítés
országosan
szerveztetik,
haladéktalanul
szükséges
egy központi rokkant-nyilvántartó és elhelyező
iroda felállítása, mely a meglevő rokonszervezetekkel szoros kapcsolatba hozandó.
Az államnak a munkaközvetítés országos
szervezésén kívül is sok eszköz áll rendelkezésére,
mellyel a rokkantat munkához juttathatja. Az
államnak számos iparvállalata, földbirtoka van,
ahol őket foglalkoztathatja, például dohánygyárákban,
selyemtenyésztésben
stb.
Iparfejlesztési
akciójánál, közszállításoknál és hadsereg szállításoknál kikötheti, hogy a vállalkozó bizonyos számú
rokkantat foglalkoztasson, valamint kikötheti az
azoknak fizetendő minimális munkabéreket stb.
Ha a csökkent munkaképességű rokkantak
iparos- és kereskedő foglalkozásbeli része ekként
nem volna elhelyezhető, a fővárosban és a vidéken foglalkoztató-műhelyeket kell felállítani, melyekkel kapcsolatban az értékesítés kérdése is
szervezendő, illetve megoldandó. Ε részben lehetőleg már meglévő, vagy ha másként nem,
ily célból létesített termelő-, hitel- és értékesítőszövetkezetekbe volnának az iparilag ós kereskedelmileg már képzett rokkantak tömörítendők,
még pedig azon alapelv szem előtt tartásával,
hogy ezek olyan iparágak, illetve ipari müveletek
teljesítésére
állíttassanak
egymás
mellé,
amelyekben a munkafelosztás (különféle alkat-
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részeknek folyamatos előállítása, amíg az összeillesztéshez kerül a sor) fontos szerepet játszik.
Ezzel párhuzamosan kell gondoskodni
oktatóműhelyek felállításáról azok részére, kik nem tanultak
mesterséget,
de
rokkantságuk
mértéke
a
kioktatást
valami
mesterségre
ajánlatossá
teszi,
valamint
azok
részére,
kik
régebbi
foglalkozásukat
testi
hibájuk
miatt
nem
folytathatják.
Például
borbély,
órás
stb.,
ha
valamelyik
karját
vesztette,
kell,
hogy
uj
mesterséggel
cserélje
fel
a
régit.
Az
oktató-műhelyekben
lehetőleg
könnyű
mesterség honosítandó meg. Erre nézve mértékadók
és figyelembe veendők a nyomorékok ügyének
több, mint öt évtizedre terjedő tapasztalatai.
Felkarnak és csonkakezűek részére berendezendők
oktató-műhelyek
kosárfonásra,
dobozgyártásra,
könyvkötészetre, bőr-díszműáruk készítésére, asztalosmunkákra, bandage-ok készítésére (a kopenhágai nyomorékotthon az összes dán kórházak
szükségletét ellátja évről-évre) stb. Azok a rokkantak viszont, kiknek alsó végtagjai csonkák
vagy hiányzanak,
kitaníthatok szabókká, cipészekké, bizonyos fajta kárpitosmunkákra, mit otthon végezhetnek stb. Ezen munkák teljesítését
megkönnyítik a villamosság által hajtott varró- és
fűzőgépek, melyek a hiányzó tagok munkáját
végzik. Kiemelendő, hogy semmiesetre sem szabad
olyan műhelyeket berendezni, melyek a rokkant
testi teljesítő képességének arányait túlhaladják,
pl. kovács-műhelyt. Végül gondoskodni kell arról,
hogy a műhelyekben kioktatott értelmesebb és
ügyesebb rokkantak legyenek később a többiek-
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nek oktatói és a műhelyek előrnunkásai. Így némikép csökkenthetjük a konkurrensek számát.
A vakok kiképzése tekintetében teljesen kialakult és bevált módszerek állanak rendelkezésre és így e részben bővebb fejtegetésre nincs
szükség.
Még idejében gondoskodni kell arról, hogy
a rokkantak munkaereje ne legyen felhasználható
az egészséges munkások bérének leszorítására,
vagy a munkafeltételek egyéb irányú gyengítésére. Ugyancsak gondoskodni kell azonban arról
is, hogy zárt munkáscsoportok (pl. akkord) ne
zárják el a munkaalkalmakat a rokkant előtt.
Ehhez képest kívánatos, hogy a munkaadó érdekképviseletek és a munkások szakszervezetei
iparáganként létesítsenek elvi megállapodásokat.
A rokkantak iparűzése tekintetében viszont a
következő két szempontot kell figyelembe venni:
a) A
rokkantak
kiképzésére
alkalmazandó
ipari és kereskedelmi üzemek oly módon válasz tandók meg, hogy egy-egy szakmában ne állhasson be tűlprodukció.
b) Az ipar és kereskedelem űzése tekintetében a törvény megfelelő (pl. a képesítésre vonatkozó) rendelkezései alól bizonyos felmentések,
és könnyítések volnának engedélyezendők.
Természetes, hogy mind az oktató-, mind
a foglalkoztató-műhelyek berendezése is kétségtelen állami feladat, de ezek szervezését, vezetését és irányítását lehetőleg társadalmi szervezet végezze, ami az adminisztratív költségek minimumra való csökkentését jelenti. Ε részben utalunk az alább említett hadi rokkantakat és árvá-
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kat gondozó országos szövetség haladéktalan megalakításának szükségére, mellyel a szóbanforgó
kérdés legcélszerűbben volna megoldható.

A
rokkantak
legnagyobb
száma
azonban
előreláthatólag
a
mezőgazdasági
foglalkozás
köréből
fog
kikerülni,
minthogy
foglalkozási
statisztikánkban
is
ez
a
legnagyobb arányszám. A mezőgazdasági foglalkozásbeliek egy része bizonyára el lesz helyezhető
szakképzettséget nem kívánó helyeken, egy része
iparmunkára is kiképezhető lesz, azonban a legnagyobb részt mégis csak mezőgazdasági vagy
a mezőgazdasággal rokon foglalkozásban kell majd
elhelyezni.
Ezek
leginkább
földmíves-munkások
és mezőgazdasági cselédek, akiknek osztályozása
ép oly nehéz, mint elhelyezési lehetősége, mert
családi állapotuktól eltekintve, intelligenciájuk is
a legkülönbözőbb fokú.
Ezeknél elsősorban arra kell számítani, hogy
egy részüket visszafogadják azokba a gazdaságokba, ahol katonai szolgálatra való bevonulásuk
előtt alkalmazva voltak. Egy további rész az ország
községeiben csőszöknek, éjjeli őröknek, állatőrzőknek, községi szolgáknak és hasonló alkalmazásban helyezhető el. Igen nagy részük azonban
elhelyezetlenül marad, akiket okos telepítéssel
kellene ellátni oly módon, hogy a település lehetőleg városok környékén kertgazdasági alapon történjék.
Ehhez képest a teendők a következők volnának:
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a) A kormány a közigazgatási hatóságok utján hívjon fel minden egyes várost ós községet,
hogy a csökkentebb munkaképességgel betölthető
állásokra odavaló illetőségű rokkantakat alkalmazzon. Természetes, hogy amennyiben kevés rokkant jelentkeznék, vagy pedig több állás állna
rendelkezésre, ez a szervezendő központi munkaközvetítő-hivatalnak, esetleg a fentemlített nyilvántartó- és elhelyező-irodának bejelentendő.
b) A kormány felhívására a főispánok a városokkal egyetértésben jelöljenek ki — lehetőleg
az illető város földbirtokaiból — olyan helyeket, amelyek arra alkalmas rokkantaknak, járadékuk egy részéért, bérbeadhatók, vagy pedig járadékuk egy részének tőkésített összegéért, örök
áron, ámde elidegenítési tilalommal, eladhatók.
Akár a városok, akár az állam, ezzel kapcsolatban gondoskodjék arról, hogy minden rokkant
telepes
amortizációs
kölcsönt
kapjon
lakóház
felépítésére és a szükséges mezőgazdasági szerszámok beszerzésére. Amennyiben ily telepek
az illető városok határában létesülnek, a vízvezeték és világítási vezetékek kitérj esztendők,
egyrészt az öntözés és olcsóbb motorikus erő,
másrészt pedig a higiéné szempontjából. Ezzel
kapcsolatban gondoskodni kell az így földhöz
jutó rokkantak oly irányú mezőgazdasági kiképzéséről
(baromfitenyésztés,
tejgazdaság,
méhészet,
selyemkultúra,
némely
kertészeti
ágazat,
stb., főleg pedig gépjavítás és gépápolás), mely
— rokkantságát figyelembe véve — megmaradt
teljes
munkaerejét
hasznosíthatja. Természetesen
gondoskodni kell arról is, hogy termel vényeik az
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illető
hetők.

városban

könnyen

legyenek

értékesít-

c) Kívánatos lévén, hogy minden arra alkalmas mezőgazdasági foglalkozásbeli földhöz jusson, szükséges, hogy kisbirtok-rendszeren alapuló telepítés történjék a rokkantak bevonásával.
Ezen akciónál kellő szociális, szociálhigiénikus és
építőművészeti szempontok érvényesítendők, melyek lehetővé tennék, hogy a német és angol
kertvárosok intézménye végre nálunk is meghonosodjék. Ε helyek feltétlenül szükséges mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi üzemeiben is
számos rokkant nyerhetne elhelyezést, még pedig
a legkülönbözőbb termelő, anyagbeszerző, fogyasztási és értékesítő szövetkezetek szervezése utján.
Figyelembe veendő továbbá, hogy az ily keretben
létesített gazdaságokban, a teljesen munkaképtelen,
de családos rokkantak is elhelyezhetők, mert a
szükséges munkálatokat a rokkant irányítása mellett családja is elvégezheti. Hangsúlyozni keli,
hogy itt nem kizárólag rokkantakból álló telepítési helyek értendők, hanem oly nagyarányú
akció, melynek keretében olyan mezőgazdasági
foglalkozásbeli rokkantak is exisztenciához juttathatók, akiknek szülőföldjükön, vagy illetőségi helyükön nem volt szerezhető ingatlan ós akik előtt
új telepedési helyük közömbös.
Miután ily széleskörű telepítés nagyobb kiterjedésű földterületeket követel, teljes kártalanítás ellenében kisajátítási jog statuálandó e célra
a holtkézen lévő és egyéb külterjesen mívelt nagybirtokokkai szemben. Ugyanily jog érvényesítendő
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esetleg a városok mellett létesítendő telepek földterületeinek megszerzésénél is.
d) A kormány mindezen teendők megvalósítására részletes tervet dolgozzon ki, gondoskodjék
továbbá arról, hogy minden megyében központi, illetve járási bizottságok alakuljanak, melyek az összes felmerülő munkálatokat ellátják,
illetve irányítják és vezetik. Ε részben egy alapítandó társadalmi egyesület központja és vidéki fiókjai szintén becses szolgálatokat tehetnek.
*
3. Az egészséges, de teljesen munkaképtelen
rokkantak ne csak menedékházakban, hanem inkább vidéken, igénytelenebb iparos- és földmives-családoknál helyezendők el, még pedig óvjáradókuk egy részéért, hogy a megmaradó részből ruházati vagy egyéb kiadásaikat fedezhessék.
4. A beteg és teljesen munkaképtelen rokkantak ellátására az állam megfelelő hozzájárulásával (ingyen telek, berendezési költségek stb.)
lehetőleg társadalmi utón létesítendők menedékházak, oly alapon, hogy ott a rokkant év járadéka
fejében ápolható, gondozható és eltartható legyen.
5. A tuberkulótikus, vagy tuberkulózisra hajlamos, tehát kétségtelenül rokkantnak nyilvánítandó katonák (természetesen a polgári foglalkozásuktól elhívottak is) részére szanatóriumok és
erdei üdülőhelyek létesítendők, s az ily rokkantak
ezen helyekre internálandók egészségük helyreállításáig;
egyrészt,
hogy
munkaképességüket
visszaszerezhessék, másrészt pedig, hogy e rettentő kórral a népesség széles rétegeit ne in-
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ficiálhassák. — Ily szanatóriumok felállítása, berendezése és fentartása a rokkantadó terhére állami feladat, de mindezek tekintetében megfelelő
társadalmi
intervenció
igénybevétele
kívánatos,
sőt a költségek csökkentése (parkos kastélyok,
erdei birtokok, alapítványok stb. megajánlása) érdekében határozottan szükséges.

III. Tisztán társadalmi feladatok.
Amint mindezekből megítélhető, a társadalmi
beavatkozásnak még mindig igen széles és tág
tere van az evidens állami feladatok mellett, de
a társadalmi tevékenység ezekben még sem merülhet ki, mert abban kell látnia legfontosabb
feladatát, hogy a háború rokkantjait elhelyezésük
után se tévessze szem elől, hanem őket és családjukat állandóan szerető gondozásába fogadja,
s az életviszonyok minden változása közepett védelmezze és támogassa.
A rokkantak közül ugyanis sokan lesznek
olyanok, akik morális támogatásra, józan tanácsra, útbaigazításra és sok esetben vigasztalásra is szorulnak. Ezek a végleg még el nem
helyezkedett, tétovázó, ügyefogyott vagy gyenge
erkölcsi alapon álló rokkantak nem hagyhatók
magukra, mert nemcsak lehetséges, hanem valószínű, hogy a különféle hivatalos és társadalmi
rokkantintézmények között sok ily szerencsétlen
nem találja majd meg azt a helyes utat, mely
őket az életbe visszavezeti és az utánjárásoktól
elfáradva, jövő sorsuk iránt elfásulva, csüggedten,
rossz hajlamból vagy nembánomságból züllésnek
indulnak.
Ámde nem akarjuk látni katonai hivatásukban elszerencsétlenedett polgártársainkat az utca-
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sarkokon koldulni, vagy pedig a falu sarában
hemperegni. Ettől a kínos lehetőségtől őket és
a társadalmat egyaránt meg kell mentenünk. Ez a
feladat csakis társadalmi utón, még pedig az
egyéni gyámoskodás formájában oldható meg a
a következő módon.
Megalakul — a hadi árvák ügyét is ehhez a
társadalmi mozgalomhoz kapcsolva — a Hadi rokkantakat és árvákat gondozó, országos szövetség, melynek központja Budapesten van, fiókjai
pedig azon vidéki helyeken, ahol a legsürgősebb
a beavatkozás. Később a szükség szerint létesítendők új fiókok. A szövetség vezetősége védnökségből, elnökségből és igazgatóságból, a fiókok
vezetősége pedig csak egy fórumból áll. A szövetség vezetősége és tagjai a kitűzött célokat komolyan szolgálni akaró férfiak, nők és hatósági
személyek lehetnek.
A szövetség működő tagjai díjfizetésre kötelezve nincsenek, de felvételi ívükön írásos becsületszóval kötelezik magukat arra, hogy a nekik kiosztandó munkát lelkiismeretesen, legjobb
tudásuk szerint végzik el. A működni nem kívánó tagok csekély évi díjat tartoznak fizetni.
A működő tagok a «Rokkant gyám» címet viselik. A gyámok munkaköre, kötelességeik és jogaik külön szabályzatba foglalandók.
A szövetség fizetett alkalmazottakat foglalkoztató, jól szervezett és gyorsan működő irodát
tart fenn, amelynek élén álló irodaigazgató személyében összpontosul az egész adminisztráció.
A gyámolításra szoruló rokkantak számára
a gyámot a szövetség központi irodája, esetleg
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az egyes fiókok vezetősége jelöli ki. A gyámoltakról a központi iroda törzskönyvet vezet és
végzi az érintkezést a munkaközvetítő intézetekkel, elhelyező és nyilvántartó-irodával, a foglal
koztató- és oktató-műhelyekkel, iskolákkal, kór:
házakkal és hatóságokkal.
A szövetség szakmák és élethivatások szerint tagozódó külön tanácsadó testületet is létesít, melynek tagjai mind a fővárosban, mind a
vidéken műszaki, kereskedelmi, jogi és orvosi téren felmerülő minden egyes esetben szakértő tanáccsal járnak a dilettáns gyámok kezére, beható
objektiv észlelés alapján állapítják meg vitás esetekben a rokkantak igényét, megvédvén őket hivatásos közegek túlkapásaitól és megvédvén az
állami érdeket az egyéni bűnös szándéktól.
A szövetség, valamint a vidéki fiókok külön szakosztályt szerveznek a rokkantak özvegyeinek
támogatása,
munkával
való
ellátása,
s
főleg
pedig
a
hadi
árvák
elhelyezése,
oktatása
és
felnevelése
érdekében.
Ε
szakosztályok a központ (fiók) jóváhagyásával és támogatásával árvaházakat és nevelőintézeteket is
létesíthetnek, s az árva-gyámok kinevezését javasolhatják.
Az adminisztráció költségeit — a tagdíjak,
adományok és esetleges állami hozzájárulásoktól
eltekintve — rendes évi hozzájárulásra megnyerendő intézmények vagy magánosok viselik.

