
 

Szabó Ervin: A háború és a gazdasági élet 
 
kik az utolsó évtizedekben a háború közgazdaságtanával 
foglalkoztak, nagyjából egyetértenek abban, hogy a háború 
gazdasági pusztításai sem a hadi műveletek idejében, 
sem pedig a békekötés után — és a legyőzött számára 

sem — nem olyan nagyok, amilyeneknek a háború egyéb borzal- 
maitól fölizgatott képzelet vagy a pacifista agitáció látni hajlandó. 
Szó sincs róla; a gazdasági károk óriásiak és kivált brutális meg- 
jelenő formájuk és emberéletnek és szellemi javaknak velükjáró pusz- 
tulása szinte elviselhetetlenné hatványozza azokat;  de valahány nagy- 
háború volt az utolsó félszázadban — a német-francia, a búr, az 
orosz-japán, az olasz-török, stb. — valamennyi nyomában nemcsak 
pangás, hanem gazdasági föllendülés is járt. 

Egészben véve a háborús állam gazdasági élete azokat a tüne- 
teket mutatja, amelyek a kapitalista gazdaság periodikus betegségé- 
nek: a gazdasági válságoknak is tünetei. Csak az, amin az európai 
és amerikai közgazdaságnak az utolsó évtizedekben oly sokszor át 
kellett esnie: a hitelélet zavarai, magas kamatláb, árfolyamok esése, 
aranyéhség, árútorlódások és üzembeszüntetések, csődök és munka- 
nélküliség — játszódik le mostan is szemünk előtt. 

Az következik ebből, hogy a háborús közgazdaság bajai nem 
specifikus jelenség, hanem a békés közgazdaságnak is betegségei, 
vagyis benne gyökereznek magának mai közgazdaságunknak szerve- 
zetében. Sok joggal mondhatják ezért háborúspárti közgazdászok, mint 
pl. Sir Robert Giffen, a nagyon hosszú és nagyon költséges búr- 
hadjáratról, hogy az angol szénbányászok vagy szövőmunkások álta- 
lános sztrájkja nagyobb sebet üt az angol közgazdaságon, vagy Char- 
les Gide egy német-francia háború emberáldozatairól, hogy azok nem 
sokkal nagyobbak, mint a halálos kimenetelű és tartós munkakép- 
telenséggel járó ipari és mezőgazdasági   balesetekéi   egyetlen   évben. 

De amennyire meg nem engedhető volna, hogy pusztán a gaz- 
dasági hatások alapján formáljuk meg elméleti álláspontunkat a háború- 
ról, éppen oly helytelen volna a háborús gazdasági válság   gyógyítá- 
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sára ugyanazokkal az eszközökkel beérni,   amelyeket   békében   alkal- 
mazunk: túlnyomóan a gazdasági erők szabad játékára bízni, hogy a 
gazdasági élet rendje helyreálljon. 

Több okból. 
1. Ha az eddig   volt háborús gazdasági válságok méretei nem 

is voltak nagyobbak, mint akárhány „normális” válságéi: a most dúló 
háború terjedelme akkora, a résztvevő államok   ipari   és   hitelszerve- 
zeti fejlettsége oly magasfokú, hogy esetleges laissez aller felelősségét 
igazán csak az vállalhatja, aki minden közhatalmi beavatkozás teljes 
céltalanságáról meg van győződve. Mindenki másnak,   közgazdásznak 
és   politikusnak,   semmilyen, jónak   látszó   segédeszközt   nem szabad 
elutasítania. 

2. Ha   már  normális   időkben  is   lépten-nyomon   tapasztaljuk, 
hogy a be nem avatkozás elvét az egyes érdekkörök csak akkor hangoz- 
tatják, amikor ellenük irányuló rendszabályról van szó: a háborúban 
annál kevésbé lehet  a  gazdasági  versenyre bízni a gyógyítást,  mert 
ezt  a versenyt gazdaságontúli tényező —  éppen  a  háborúban  lévő 
állam — számos ponton megköti és a maga céljai (elsősorban az állam- 
hitel és a hadsereg   szállítása   és ellátása) érdekében lehetetlenné is 
teszi. 

3. Ha a szabad versenyben valamely részleges érdekkör (osztály, 
csoport) felülkerekedik,  a  közhatalom  csak  a legkirívóbb  esetekben 
avatkozik a maga hatalmi szavával bele. A háború egy nemzet összes, 
nemcsak katonai, hanem gazdasági, szellemi és erkölcsi erőinek össze- 
foglalása és egyetlen pontra irányítása:  a  háború  célját  — a győ- 
zelmet — veszélyezteti, ha ebben a koncentrikus erőlködésben bármi- 
féle elhajlás, bármilyen részletérdek érvényesül. 

Ahol életről és halálról van szó — emberéletről és államhalál- 
ról — ottan egyetlen érdek parancsol: az életé, a győzelemé. 

Ha ugyan senki sem hiszi, hogy bármiféle beavatkozás .képes 
volna a gazdasági élet normális rendjét helyreállítani — hisz ehez 
legelőbb a háborút kellene megszüntetnie — bizonyos, az ijedtség 
által okozott, vagy a háborús állapot által renden kívül megerősö- 
dött vagy meggyöngült gazdasági erők hirtelen beállott diszharmó- 
niájából vagy végül a legfőbb céllal nyíltan vagy burkoltan szembe- 
törő magánérdekekből származó bajokon igenis enyhíthet. 

Már pedig, ha ennek gyakorlati lehetősége megvan, szük- 
sége a legerősebb és a legsürgősebb. Merjük mondani, hogy egye- 
nesen maguk a hadi műveletek után közvetlenül következő. Sok 
okból, amelyek közöl csak a legfontosabbakat sorolhatjuk itt föl: 

1. A háború  még  nyilvánvalóbbá  teszi,  amit  már  a  békében 
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minden komolyan fegyverkező állam tud: hogy a győzelmet nem  
pusztán a személyes bátorság, hanem legelsőbb a fegyverek, fölszerelés, 
élelmezés, szállítóeszközök fölénye dönti el. Vagyis a technikai és 
gazdasági fölény. Mivel egyetlen modern háború sem volt oly rövid 
tartamú, hogy a békeidőben előkészített technikai és gazdasági segéd- 
eszközök a háború egész tartama alatt pótlásra, kiegészítésre, sőt 
helyettesítésre nem szorultak volna — sőt némelyeknél, mint az 
élelmiszereknél, a pótlás a nem a háborúra szánt készletekből már 
az első nap megkezdődik — a mai háborúban sem számíthatunk 
győzelemre, ha e technikai és gazdasági készenlét lényegesen gyöngül. 
Vagyis: nem lehet győzni, ha a hadiszerek és az azokkal összefüggő 
termékek, a közlekedő eszközök és legeslegelsőbb az élelmiszerek 
termelése lényegesen korlátozódik. 

2. Már ebből is következik, hogy a régi szállóige, mely szerint 
a háborúhoz három dolog   kell:   pénz,   pénz   és   pénz   nem igaz és 
csak megzavarja a fejeket.   Igaz    azonban,   hogy mai gazdasági szer- 
vezetünk,   amelyben az   államgazdaság és a magángazdaságok külön- 
álló, egymástól független és egymással csereviszonyban   álló egy- 
ségek, a győzelem második lényeges  előföltételévé avatják az állam- 
hitel szilárdságát. Minden  állampénzügyi tudománynak alfája   és óme- 
gája viszont az állami pénzügyek és a közgazdaság   szoros  összefüg- 
gése; és  amit   már Witte   gróf   megmondott   1896-iki   költségvetési 
jelentésében: hogy a pénzügyi művészet nem bűvészet, és eddig még 
senki sem találta ki annak a titkát, hogyan lehessen romlásban   levő 
közgazdaságból   valamennyire   állandó   pénzügyi virágzást  fakasztani 
— a háború alatt épp  úgy érvényes, mint békében. Az orosz-japán 
háború hadászati eredményeit nem a pénz döntötte el, hanem a fegy- 
verek;   de   a   béke   pontozatait   mégis   nem   a   fegyverek, hanem   a 
pénzügyi  erőforrások szabták   meg.   Annál   figyelmesebben kell erre 
gondolni, mert a mai   háború   terjedelme és természete majdnem ki- 
zárja   annak   lehetőségét,   hogy az állam   külföldön kapjon kölcsönt; 
a háború alatt a monarchia   egyetlen   hitelforrása   saját alattvalóinak 
gazdasági ereje és készenléte. 

3. Olyan országokban,   amelyekben   általános   védkötelezettség 
van, a háború   lelki   kísérői   egészen   mások,   mint ott, ahol zsoldos 
hadsereg áll a harcban.   A háború   eleve   népháború   és a győzelem 
lelki előfeltétele nemcsak a rendes sorkatonaságnak, hanem az egész 
népességnek   háborús   lelkesedése   és harci   készsége.   Nem   szorul 
bizonyításra, hogy mindennél: halálnál és sebesülésnél, fáradalmaknál 
és bizonytalanságnál demoralizálóbban hat a munkanélküliség, a kereset- 
nélküliség, az üzleti kapcsolatok szétszakadása, a nyersanyagok, a fél- 
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termékek végleges értéktelenné válása, egyszóval: az egyesek gazda- 
sági fundamentumának szétrombolása. A győzelemhez fölszerelés, pénz 
és a győzelemnek az egész népben élő vágya: egységes közszellem 
kell; aki ezt akarja, annak minden áron kell akarnia a gazdasági élet 
lehető rendjét is. 

És ez akaratnak a közhatalom eszközeivel való érvényesítését 
is akarnia kell minden ponton és minden esetben, a mikor az egyes- 
nek akarata vagy ereje nem   hajlamos vagy nem képes ez egyetlen 
a háborús állapotban megengedhető irányban hatni. 

* 
Az itt következő dolgozatok a salus belli suprema lex e néző- 

pontjából igyekeznek háborús közgazdaságunk legégetőbb problémáit 
megoldani. Szerzőik elvi álláspontja indokolttá tett volna reflexiókat 
úgy a háborúra való közgazdasági fölkészültségünkre, mint a háború 
után várható gazdasági és társadalmi átalakulásokra. Ily reflexiók 
azonban e dolgozatokban nincsenek. Íróik a múltat nem bolygatják 
és a jövőt nem anticipálják. Csak egyet akarnak: hogy amit a háború 
filozófusa és apologetája, Rudolf Steinmetz, mondott: hogy ,,a kor- 
mánynak úgy mint a közigazgatásnak minden egyes bűne megboszulja 
magát a háborúban” —, azt ne alkalmazhassák rájuk abban az érte- 
lemben, hogy tudásuk és érzésük erejét nem vitték bele a győzelemért 
folyó nagy küzdelembe. 

Farkas Geiza: Mezőgazdaságunk és a 
háború 
 ki nehéz időkben célszerűen akar cselekedni, annak min- 

denek előtt tisztába kell jönni afelől, hogy mit tud vagy 
tudhat és mit nem. Meg kell néznie azon egyenlet adott 
és ismeretlen tételeit, amelynek minél helyesebb meg- 
oldása életérdekét képezi. A történelem jelen pillanatában 

tudjuk, hogy világháború van, melynek sodrába hazánk is belekerült. 
Tudjuk, hogy a háború mezőgazdaságunk számára is súlyos zavarokat, 
működésakadályokat, veszélyeket jelent amellett, hogy a rendesnél 
jóval nagyobb feladatokat is ró reá. Nem tudjuk azonban egyelőre, 
meddig fog tartani a háború, mennyire fogja mezőgazdaságunkat káro- 
sítani és egyszersmind igénybevenni. Azt sem tudjuk, minő lesz a 
helyzet a háború befejezése után, az eljövendő béke mennyire lesz 
tartós és a gazdaságra nézve kedvező. Történjék azonban bármi, az 
ország és népének legfőbb érdeke, a jelenlegi harc sikerének és a 
jövő békés munkásságának egyik sarkalatos feltétele: hogy az ország 
mezőgazdasága lehető teljes mértékben megtartsa teljesítő képességét 
a jelen és az elkerülhetetlen károk kipótlásának, valamint az újabb 
fejlődésnek lehetőségét a jövő számára. 

I 
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1. A mezőgazdaság teljesítőképessége abban áll, hogy az ország 
közgazdasága által tőle szükségelt cikkeket, tehát élelmiszereket, ruhá- 
zati és építőanyagokat, teherhordó és vonóállatokat, végül különféle 
ipari nyersanyagokat előállítani, szolgáltatni tudja. A teljesítőképesség 
két tényező meglételétől függ: ezek a mezőgazdasági munkákat el- 
végző emberek és a mezőgazdaságban működő tőke. Ez utóbbihoz 
számítandó a gazdaságok épületállományán, élő és holt felszerelésén, 
terménykészletein kívül a földek oly állapota, mely a rajtuk való 
további munkálkodást különös nehézségek nélkül lehetővé teszi, tehát 
a kellő időben megszántottság, gyommentesség stb. Kiemelendő, hogy 
egy ország mezőgazdaságának teljesítőképessége első sorban nem a 
munkások, gépek, állatok stb. statisztikailag kimutatható össz-számától 
függ, hanem az egyes gazdasági üzemek munkaerővel és tőkével ki- 
elégítő ellátásától. Tehát nem csak az a kérdés, van-e az országban 
elég mezőgazdasági munkaerő és tőke, hanem az is, a maga helyén 
működik-e ezen erő minden egyes eleme, egyéne. Mindeme tekinte- 
tekben természetesen egy nagy hadjárat idején eszményi állapotokat 
teremteni még sokkal kevésbé lehetséges, mint békében; törekvésünk 
tehát csak oda irányulhat, hogy a megadott lehetőségek határai között 
minél inkább megközelítsük azt a helyzetet, mely a mezőgazdaság 
csorbíttatlan teljesítőképességét és ennek megfelelő működését jelenti. 

A munkaerő biztosítása szempontjából első sorban kívánatos, 
hogy a mozgósítás dacára minden egyes faluban és tanyán állandóan 
vagy időlegesen jelen lehessen a rendes munkás állomány oly nagy 
része, amely a folyó munkák elvégzésére szükséges — és csak ha ez 
lehetséges nem lenne, másodsorban pótmunkaerők másunnan való 
hozatalának lehetősége. Munkaerő alatt itt nem csupán a kézi mun- 
kák elvégzésére alkalmas egyéneket értjük, hanem a felügyeleti és üzem- 
vezető munkák ellátására hivatott gazdatiszteket, bérlőket, gazdálkodó 
földbirtokosokat, továbbá az útmutatásra, tanácsadásra hivatott gazda- 
sági felügyelőket, állatorvosokat, egyesületi titkárokat is. Mindezeket 
a mezőgazdasági testi és szellemi munkásokat a szükség és lehetőség 
mérvében fel kell menteni a katonai szolgálat alól, vagy ideiglenesen 
szabadságolni kell, úgy, amint ez a népfelkelők egy részére nézve 
már megtörtént. Mert a meggyökeresedett helyi munkaerőt máról- 
holnapra semmiféle idegen munkás-szállítmány nem pótolhatja teljesen. 

A helyi munkaerő megtartásának és a jövőre is megőrzésének 
egyik főeszköze az egyes családok teljes elláttatlanságának, nyomorá- 
nak megszüntetése, elvándorlásuk, vagy pusztulásuk megelőzése. Ahol 
tehát a mezőgazdaság a beállott üzemzavarok folytán nem képes hely- 
beli munkásállományának a megszokott keresetet nyújtani, hatósági 
vagy társadalmi beavatkozással is nyitandó kereseti alkalom, vagy ha 
az teljesen  lehetetlen, élelemsegély. 

Az otthon maradt mezőgazdasági munkásnőknek, öregeknek és 
nagyobb gyermekeknek tehát nekik megfelelő munkát okvetlen nyúj- 
tanunk kell, ha nem falujokban, hát másfelé. Mert a biztosított idő- 
leges keresetre távozás nem tépi ki oly gyökerestől a mezőgazdasági 
munkáscsaládokat, mint a nyomor elől bizonytalanba elmenekülés. 
A lakóhelyükön el nem foglalt munkásoknak időlegesen másfelé alkal- 
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mazása egyszersmind segítséget jelent a munkáskéz hiányában szen- 
vedő vidékekre és gazdaságokra nézve. Csak ha ily segítség kellő 
mértékben nem szerezhető, kívánatos a városi ipari munkáselemet 
a mezőgazdasági munkába bevonni. A falusi iparoselem, mely a gaz- 
dasági munkákban rendszerint jártas és azokban részt is szokott venni, 
egészen egy tekintet alá esik a mezőgazdasági munkaerővel, neveze- 
tesen ennek különleges munkák végzésére hivatott rétegével. Mert 
pl. egy falu mezei munkáinak menetére nézve különös fontossággal 
bírhat, hogy maradt-e benne kovács, vagy bognár. A mezei gazda- 
ságokkal egy tekintet alá esnek azok a nagyobb ipartelepek, melyek 
vagy a mezőgazdasági üzemhez szükséges cikkeket állítanak elő (mű- 
trágyagyárak, gépgyárak), vagy amelyek bizonyos mezőgazdasági ter- 
mények feldolgozására hivatottak (malmok, cukorgyárak). Ezek munkás- 
szükségletének biztosítása is egyik főgondját kell, hogy képezze föld- 
mívelésügyi hatóságainknak. 

Elfogott ellenséges katonáknak mezei munkába állítására csak 
legutolsó sorban, a hazai erőtartalékok teljes alkalmazása, saját kato- 
náink szabadságolási lehetőségének kimerítése után szabad gondolnunk. 
Mert végzetes csapás lenne mezőgazdaságunkra nézve, ha ilyen csupán 
csak most rendelkezésre álló munkaerők elvennék a kereseti alkalmat 
honfitársaink elől és ezzel ezeknek egy nagy számát elvándorlásba 
kergetnék, vagy legalább is az amúgy is erősen igénybe vett köz- 
jótékonyság terhére bocsátanak. Ugyanez áll, bárha talán csekélyebb 
mértékben, azokról a mi népfelkelőinkről, akiket nem saját gazda- 
ságuk ellátása, vagy munkavállalás végett szabadságolnak, hanem cso- 
portonként bocsátanak egyes gazdaságok rendelkezésére. 

Természetes, hogy mihelyt bármilyen mezőgazdasági munkaerők- 
nek lakó- vagy állomáshelyükön kívül való foglalkoztatása mutatkozik 
szükségesnek, a közlekedési vállalatok vezetőségének teendője, hogy 
a megfelelő vonatokról, kocsikról, esetleg hajókról gondoskodjanak, 
a gazdasági munkára menőket a díjmentes szállításig menő kedvez- 
ményekkel támogassák. 

2. A mezőgazdasági munkaerő biztosítása már részben magába 
foglalja a mezőgazdasági tőke biztosítását is, amennyiben a mező- 
gazdaság tőkéi csak kis mértékben raktározhatok és zárhatók el; túl- 
nyomó részük csak folytonos gondozás és kezelés mellett marad hasz- 
nálati értéket jelentő állapotban. Enélkül az épületek lekopnak, leomla- 
nak, az állatállomány étlen vész, betömődnek a vízárkok, a szántó- 
földeken gaz nő és kőkemény rögök képződnek, még a mag- és egyéb 
készletek is eldohosodnak, elromlanak a kellő forgatás, szellőzés és 
egyébnemű kezelés híján. Különösen pedig nem jut el a földről a 
tengeri, répa és egyéb őszi termés, nem kerül bele a vetőmag, vagy 
ha belekerül, hát nem fejlődhetik jövő évi terméssé a sok gyom, kár- 
tevő és egyéb fejlődésgátló miatt. 

De a mezőgazdasági tőkét ilyen háborús időben a kezelés 
hiányosságánál talán még inkább fenyegeti a helytelen kezelés. Az a 
gazda, aki akár a magas árfolyamok által felizgatott kapzsiságból, 
akár a bekövetkezendő pusztításoktól való félelemből eladja vető- 
magul, munkáseleségül, vagy tenyészállatokul értékesíthető készleteit, 
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ugyanúgy vét a magyar   mezőgazdaság   jövő   teljesítőképessége ellen,   
mint amelyik mindent visszatart és értékcsökkenéseknek tesz ki abban 
reményben, hogy utóbb még magasabb árfolyamon értékesítheti. 

A mezőgazdasági tőke igen sok helyen szorul kipótlásra, kiegé- 
zítésre, főleg ott, ahol a katonaság a ló- és szarvasmarhaállomány 
nagy hányadát bevonta, az élelem és takarmány nagy részét felélte. 
Ennek megtörténte a háború elkerülhetetlen kísérője, mint ilyen jövő- 
ben is előfordulhat. Már pedig a legnagyobb mértékben kívánatos, 
hogy ne csak a munkaerő, de a tőkeállag is lehetőleg csorbíttatlan 
értékben és újratermelő képességben megmaradjon ott, ahol eddig 
volt. Ebből a szempontból azonban óhajtandó, hogy a hadiszolgálta- 
sokat a hatóságok lehetőleg arányosan, az egyes gazdaságok létérdekei- 
nek kímélésével, de mindenesetre szigorúan a törvényesség határai és 
formái közt szedjék be. Kívánatos továbbá, hogy a gazdák kártala- 
nítása minél több készpénzzel és minél kevesebb később beváltandó 
utalvánnyal történjék. A még be nem váltott utalvánnyal a gazda, 
kivált a kisebb, egyelőre nem pótolhatja igásállat állományát, ezáltal 
a legfontosabb munkákban elmarad és olyan károkat szenved ezidei 
és jövő évi termésében, amelyeket még a bevont jószágok árának 
magasszintű megszabása sem egyenlíthet ki. A készpénzfizetéssel 
együtt kell járnia a kitanításnak a bevont állatok és készletek pót- 
lásának legjobb forrásaira, piacaira nézve. 

A háború állal kétségkívül megtizedelt állatállományunk jövő 
újrateremtése érdekében szükséges a fiatal állatok fogyasztásra levá- 
gásának lehető korlátozása. 

3. A mezőgazdasági tőke védelmének, az oktalan elherdálás vagy 
visszatartás meggátlásának egyik legfőbb eszköze azon tudat megala- 
pozása és elterjesztése, hogy a gazda készleteit bármikor tisztességes 
áron értékesítheti. Erre nagy segítség lenne, ha úgy a hadsereg, mint 
más közintézmények   nagyobb   mértékben   lépnének   közvetlen   üzleti 
érintkezésbe az egyes gazdákkal és ezek szövetkezeteivel, nem kény- 
szerítenek őket szükség esetén kívül arra, hogy közvetítők,   szállítók 
útján   adják   tovább   termékeiket.   így    vidékenként   az    eddigieknél 
állandóbb, biztosabb, árfolyamok   alakulhatnának   ki   mindenféle   ter- 
mékre nézve, melyek a   gazdáknak  jobb   előszámítást, rendszeresebb 
értékesítést   tennének   lehetővé.   Ugyanezt   a   célt szolgálná a mező- 
gazdasági termékek vasúti szállításának és piaci értékesítésének további 
könnyítése   gyakori   vonatösszeköttesések,   esetleg   viteldíjkedvezmé- 
nyek által. 

Ez a két utóbbi segítség a mezőgazdaság által a jövő termés 
biztosítására szükségelt cikkek, nevezetesen a vetőmagvak, műtrágyák 
és takarmányok szállításánál is a legjobb hatással lenne. Különben 
ebben az irányban már történtek némely lépések. 

4. Azon  cikkekre nézve,   melyek a mostani rendkívüli időkben 
mégsem szállíthatók el a szokott   módon, a gazdatársadalom   vezetői 
igen  helyesen   az eltartást,   konzerválást   ajánlották   és   tanították   is 
itt-ott.   A   tej,   ha   a   vonatösszeköttetés   és   kocsik   hiánya   miatt   a 
városba nem szállítható, eláll mint   sajt,   a   gyümölcs,   főzelék   pedig 
megaszalható, befőzhető.   Azonban   ez   alkalommal   ismét felbukkant
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népünk régi átka: az alkohol termelése és fogyasztása iránti elősze- 
retet. A gyümölcstermő vidékek gazdái úgy kívánnak készleteiken 
könnyíteni, hogy ezeket pálinkává főzik, ennek a műveletnek és a 
pálinka palackokban eladásának megengedése végett folyamodnak a 
kormányhoz. Vajjon emelkednek-e győzelmünk kilátásai a harctéren, 
eredményesebb lesz-e mezőgazdasági munkálkodásunk a jövő évben, 
ha több lesz a forgalomban a népölő pálinka? 

Bizony a mostani nehéz időkben nem megkönnyíteni, hanem 
nehezíteni, amennyire lehet tilalmazni kellene a pálinka égetését és 
elárúsítását. Az a kár, mely ebből egyes gazdákra és ipari vállal- 
kozókra hárulna, bizonyára elvész a nagy közérdek mellett. Nem fel- 
háborító-e, hogy ugyanakkor, amikor hazánk kenyér-, gabonabehoza- 
talra szorult, ez a behozatal pedig a háború miatt mind nehezebbé 
válik, a helyben termő, eleségül, vagy legalább takarmányul alkalmas 
termékek nagy részéből bódító, gyengítő, butító szeszt főznek? Azok 
az érvek, melyekkel a szeszérdekeltek nyersanyagforrásaikat védel- 
mezik, oly áttetszőén gyengék, hogy velük foglalkozni sem érdemes. 
Szemben áll velük a nép és hadsereg élelmezésének, egészségben tar- 
tásának óriás érdeke. 

5. Szaktekintélyeink állítják, hogy magyar mezőgazdaságunk a 
háború által okozott óriási munkaerő- és tőkeelvonások dacára is 
képes lesz hivatásának az egész nép és a nagy hadsereg élelmezésé- 
nek, valamint a jövő gazdálkodási üzemmenet biztosításának meg- 
felelni, ha csak erőtényezőit helyesen és gazdaságosan alkalmazza ott, 
ahol épen szükséges. Tehát ha minden épen el nem foglalt munkás- 
kéz oda siet, ahol már epedve várják, ha a jószágától, vetőmagjától, 
takarmányától megfosztott vidékre azonnal odakerül a pótlás a meg- 
kímélt vidékekről, — természetesen mind ez nem ingyen, szivesség- 
kép, hanem rendesen megfizetve, a beszerzők által, ha lehet, az 
állami közjótékonyság által, ha ez valamely ínséges vidék gazdaságai- 
nak üzembentartásához kell. Ε célból okvetlenül szükséges, hogy 
mindenütt, minden faluban, sőt minden házban tudhassák, hogy hol 
mire van szükség és hol mi kapható. Az üzleti hírszolgálat mindig 
nagy fontossággal bír a mezőgazdaságra nézve — de kétszeres, sok- 
szoros jelentőségre emelkedik a maihoz hasonló időben. A föld- 
mívelésügyi minisztériumban már működik egy országos mezőgazda- 
sági bizottság; ennek közegeként kellene minden nagyobb község- 
ben és a kisebb községek bizonyos csoportjaiban (a járások túlságos 
nagy területek) egy-egy amolyan kitanító megbízottnak működnie, 
aki körzete mezőgazdaságának minden jelenségéről, az elvégzett mun- 
kákról, betakarított termésekről, az elfoglalt és szabadon maradt munkás- 
kezekről, a munkáskéz nélkül maradt gazdaságokról, a létező és elad- 
ható, valamint a hiányzó és beszerzendő készletekről folytonosan 
tájékoztatnák az országos központot. Viszont ez a központ, vagy a 
megbízott társak közvetlen értesítései alapján saját körzete népét 
figyelmeztetné minden kínálkozó kereseti vagy értékesítési, szállítási 
alkalomra, kapható munkaerőre, anyagra. Ezek a megbízottak ismer- 
tethetnék a néppel a mezőgazdaság érdekében kibocsátott rendelete- 
ket, elejét vehetnék bizonyos üzérkedők rémhír-terjesztéseinek, potom 
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felvásárlásainak és uzsoraügyleteinek is,  megtaníthatnák   az   egyszerű   
embereket termékeik elszállításának,   vagy   eltartásra feldolgozásának, 
a hadi szolgáltatások teljesítésének legcélszerűbb módjaira. 

Ezen kitanító-megbízottak munkássága annál szükségesebbnek 
látszik, hogy a nép a gazdasági vezetésére hivatott tanult gazdák, 
szakértők, tisztviselők és gazdasági egyesületi alkalmazottak nagy 
részének hadbavonúlása miatt sok esetben nem fordulhat rendes 
tanácsadóihoz, még a minisztérium is kénytelen volt gazdasági tudó- 
sítói nagyobb részének szolgálatairól lemondani. Az ideiglenesen 
mindezek helyébe lépő kitanítók nem sajátíthatják el azonnal az eltá- 
vozottak szaktudását — azonban mivel egy szűk, jól ismert körzet 
számára dolgoznának, a központ kellően jóakaratú támogatása mellett 
még mindig megbecsülhetetlen szolgálatokat tehetnének az ország 
mezőgazdaságának. Tiszteletdíjat részükre, ahol szükségesnek mutat- 
kozik engedélyezni kellene, de mindenesetre ki kellene emelni, hogy 
tevékenységük első sorban közhasznú, hazafias szolgálat és mint ilyen 
az állam és a társadalom részéről a legnagyobb elismerést és meg- 
becsülést igényelheti. Soraikat a falvakon és mezőgazdálkodó váro- 
sokban megmaradt értelmiség tagjaival lehetne kiegészíteni: itt egy 
idősebb, tanultabb földbirtokos, ott egy lelkész, egy orvos, egy taní- 
tó lesz akalmas a szép hivatás betöltésére. Községi jegyzői karunk 
is nem egy alkalmas megbízottat szolgáltatna; csak nem szabadna 
a mezőgazdasági megbízást egyszerűen általánosan a jegyzői állások- 
hoz kötni. Ez utóbbiak nagy része állandóan túl van munkával ter- 
helve, ezt a terhet a mozgósítással egybekötött teendők még súlyos- 
bították. Ha tehát minden jegyzőt még mezőgazdasági megbízottá is 
tennénk — ezzel igen könnyen az ügykör általánosan gépies, sab- 
lonos, bürokratikus ellátását, csekély eredményességét idéznők elő. 
Hogyha hazánk a győzelem reményével indulhatott a mostani 
titánharcba, ezt nem utolsó sorban annak köszönhette, hogy ha nem 
is eléggé fejlett, de azért erős és széles mezőgazdasági alapról indul- 
hatott el. Tartsuk meg ezt az alapot egész erejében a jövő béke- 
idejére ha lehet — a jövő újabb harcaira, ha ezeknek jönniök kell. 

Varga Jenő: Az ipari termelés 
a háború alatt 

háború közgazdasági hatásai közé tartozik az ipari termelés 
mélyreható megzavarása. Míg az ipari üzemek egy kis hányada, 
a hadsereg fölszerelési cikkeit gyártó üzemek, a termelőképesség 
legnagyobb megfeszítésével dolgoznak, addig az ipari üzemek 
többsége  a  háború  kitörésekor a termelést vagy teljesen meg- 

szüntette, vagy minimumra redukálta. Az ipari termelés szünetelése több 
szempontból szerfölött káros. Elsősorban maga a hadviselés szenvedhet miatta! 
A modern ipar igen nagyarányú munkamegosztással termel. A hadsereg- 
szállító gyáraknak termelésük zavartalan föntartásához sokféle nyersanyagra, 
félgyártmányra és szerszámra van szükségük. Minél több üzem szünetel, annál 
valószínűbb,   hogy a hadsereg  ellátásában   valahol  zavar   állhat be;   minél 
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teljesebb mértékben folyik az ipari termelés, annál biztosabban lehet a har- 
coló sereget minden szükséges dologgal ellátni. Az ipari termelés föntartása 
tehát a honvédelem szempontjából föltétlenül szükséges. A másik főszempont 
a közgazdasági. Az ipari üzemek szünetelése abszolút, többé jóvá nem tehető 
közgazdasági kárt jelent! A tőke és a munkaerő parlagon, fölhasználatlanul 
marad. Ha Magyarország ipari termelésének értékét csak évi egy milliárd 
koronára becsüljük, és feltesszük, hogy a háború folytán a termelés csak felével 
csökkent, úgy ez az ország közgazdaságára nézve havi 40 millió korona tiszta, 
többé nem pótolható veszteséget jelent. A harmadik főszempont a szociál- 
politikai. Az ipari üzemek szünetelése folytán igen sok munkás marad kenyér- 
kereset nélkül, ami a mostani élelmiszerdrágaság mellett, most, midőn a 
szakszervezetek az ipari pangás hosszú időszaka után ki vannak merülve, 
amidőn a fölöslegessé vált munkaerő a kivándorlás révén sem kereshet mene- 
déket, a legborzasztóbb szociális és közegészségügyi veszedelmet idézheti 
föl. Világos ebből, hogy minden tényezőnek össze kell fogni, hogy az ipari 
termelést a lehető legnagyobb mértékben, amennyire a rendkívüli körülmények 
megengedik, föntartsuk. 

Hogy az erre alkalmas módokat kijelöljük, meg kell vizsgálnunk, mely 
okok idézték elő az ipari termelés fönakadását. Ezeket az okokat két cso- 
portba oszthatjuk: a termelést és a termék eladását gátló okokra. A termelést 
gátló körülmények a következők: 1. a közlekedés zavara a háborús állapot 
miatt; 2. szénhiány; 3. külföldi nyersanyagok hiánya; 4. az üzemvezetők 
hiánya; 5. az üzem folytatásához szükséges pénz, illetve hitel hiánya. 

a) Ami  az   elsőt,   a közlekedési   zavarokat   illeti,   ezek szükségszerű 
következményei   a csapatok   felvonulásának   és mostanában   már múlófélben 
vannak. Segíteni ezen csak annyiban   lehetne,   amennyiben   a   szállítási esz- 
közök,   vaggon,   hajó    hiánya   idézi   elő:   ezt   enyhíteni   lehetne azzal, ha a 
vaggon és hajógyárak sürgős megrendeléseket kapnának és   teljes   erővel új 
szállítási eszközöket termelnének. 

b) Ami a szénhiányt illeti,   ezen   segíteni   aligha lehet.   A   bányászok 
nagy része a harcmezőn van, tanulatlan munkások erre a munkára nem alkal- 
mazhatók; a porosz szénbehozatal a közlekedés zavarai folytán szintén meg- 
csappant. A bajt enyhíteni lehetne a téli luxus-fűtés korlátozásával: a gazdag 
emberek elégedjenek meg   2—3   szobával;   nem   szükséges,   hogy   háborús 
időkben is egyesek 5—20 szobát fűtsenek. 

c) A külföldi nyersanyagok hiánya csak egyes iparágakat érint, amelyek 
Magyarországra nézve nem oly nagy fontosságúak, mint a nyugati országokra: 
a nyersanyag   hiányát   főleg   a   pamutfonó-   és   szövő   gyárak,   a petroleum- 
fínomitók, műtrágyagyárak, rizshántolók fogják érezni. Ezen a bajon   főleg a 
neutrális államok közvetítésével történő behozatal rendszeres szervezése által 
lehetne segíteni. 

d) Sokszor megesik, hogy kisebb-nagyobb iparvállalatok kénytelenek a 
termelést   megszüntetni,   mert   az   üzem   szellemi   vezetőit, a mérnököket és 
üzemvezetőket a háború a harcmezőre vitte! Ilyen   esetekben   helyes   volna, 
ha a hadvezetőség az ilyen embereket — amennyiben  ott   valamikép   nélkü- 
lözhetők — szabadságolná. 

e) Az üzemszünetelésnek egyik legfontosabb oka a   termelés  folytatá- 
sához szükséges pénz hiánya. Különösen a kisebb és középüzemeknél, amelyek 
Magyarországon   a  termelésnek  túlnyomó részét eszközlik,  játszik  ez az ok 
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nagy szerepet. Míg a nagyüzemeknél a nagybankok rendesen közvetlen rész- 
vényérdekeltséggel bírnak és így saját érdekükben gondoskodnak ellátásukról, 
a közép- és kisüzemek védtelenül állnak. A nyersanyag- és félgyártmány- 
szállítók azonnali készpénzfizetést követelnek; a bankok még uzsorakamatra 
sem adnak hitelt; ilyenformán a vállalat kénytelen a termelést megszüntetni, 
akár akarja, akár sem. Mivel sem a jegybank, sem nagybankjaink nem törődnek 
eleget az ipari termelés szükségletével és a kis- és középüzemek hitelszükség- 
letét nem elégítik ki, erre a célra új hitelforrásokat kell teremteni. Mint a 
pénz és hitel ügyről szóló cikkünkben részletesebben kifejtjük, nagy segítő- 
bank alapítása szükséges, amely hitelnyújtásában az ipari termelés szükség- 
leteihez alkalmazkodnék, tehát hitelt nyújtana termelésben levő árukra, kész 
árukra, nyílt követelésekre. 

Nagyon gyakori azonban az az eset is, hogy a vállalatok képesek vol- 
nának termelni, rendelkeznek a szükséges nyersanyagokkal, munkaerővel és 
pénzzel, azonban még sem termelnek, mert az adott körülmények közt a 
termelés nem kecsegtet elegendő haszonnal, vagy mivel a termelés korláto- 
zásával az árakat spekulatív módon föl akarják hajtani. Ilyen esetekben föl- 
tétlenül szükséges kényszereszközökhöz nyúlni, az illető vállalatot a termelés 
folytatására kényszeríteni. Ez a követelés, egyáltalán nem egyoldalúan szocia- 
lista vagy munkásbarát követelés: a német nagy burzsoázia legelőkelőbb lapja, 
a Frankfurter Zeitung aug. 21-iki számában ugyanezt követeli; nem kevésbbé 
az Οesterreichischer Volkswirt is. A Frankfurter Zeitung egyenesen azt 
kívánja, hogy a termelni nem akaró üzemeket vegyék állami kezelésbe. Mi azt 
hisszük, hogy Magyarországon erre a végső eszközre csak kivételesen volna 
szükség: a magyar kormánynak módjában van más eszközökkel is termelésre 
kényszeríteni a vállalatok többségét. 

Ilyen eszközök: az állami vasúti, városi és községi megrendelések meg- 
vonása; az élvezett vasúti szállítási kedvezmények, az iparpártolási szempontból 
nyújtott adómentesség és kölcsönök beszüntetése; a kormány az alapítandó 
segélybanknál megállapítja, hogy csak termelő vállalatok kaphatnak kölcsönt, 
ugyanilyen irányban nyomást gyakorolhat a többi   pénzintézetekre is. 

Reméljük, hogy a kormánynak lesz kellő bátorsága a közönség érdekét 
a magánérdekkel szemben érvényesíteni; úgy halljuk, hogy a budapesti mal- 
mokkal szemben már el is járt a kormány ilyen irányban. A magánérdek 
védelmének legfeljebb annyi engedményt lehetne tenni, hogy olyan esetben, 
ha a kikényszerített termelés az illető vállalatra nézve kimutatható veszteséggel 
jár, az állam a veszteséget pótolná. Az államra és a közösségre még így is 
nagy haszon háramlik, mert a munkások eltartása így sokkal kevesebbe kerül, 
mint hogyha a munkanélküliek tömegét teljesen az államnak vagy a társa- 
dalomnak kellene eltartani. Az üzemkényszer esetén hasznos dolgokat termel- 
nek a munkások, ha bár csak későbbi időben lesz is keletük; az üzemek 
szünetelése azonban abszolút közgazdasági veszteséget és sok ezer munkás 
nyomorát jelentené  . . .  

Mindeddig a termelés akadályaival és a segítés módjaival foglalkoztunk. 
Igen sok esetben azonban a piacnak, az eladás lehetőségének a hiánya az, 
ami a termelést a magánüzemek számára veszteségessé teszi. A tőkés szem- 
pontjából kevés értelme van a termelésnek, ha áruit belátható időn belül 
értékesíteni nem tudja. Az eladás nehézségei a következő okokra vezet- 
hetők vissza. 
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A  háború   folytán   az   emberek   nagyrészének  jövedelme   vagy   meg- 

csappant, vagy legalább is bizonytalanná vált. Ennek folytán az emberek tar- 
togatják a pénzüket az első rendű szükségletekre, élelmiszerek és fűtő anyag 
bevásárlására. A kész áruk nagyrészének, ruhaneműeknek, cipőnek, bútornak, 
háztartási cikkeknek, könyvnek, ékszernek stb. nincs keleté. Teljesen nyugszik 
az építkezés is, valamint mindenféle új üzemi berendezés, gépvásárlás stb., 
kivéve a hadsereg szállító üzemeket. Viszont ezeknek az üzletágaknak rossz 
üzletmenete visszahat a nyersanyagokat és termelő eszközöket termelő üze- 
mekre, amelyek termékeiket szintén nem tudják elhelyezni. Végül a háború 
folytán megszakadt külkereskedelmi forgalom tétlenségre kárhoztatja a kül- 
földre irányuló termelést is. A föladat tehát az volna, nemcsak termelésre 
kényszeríteni az üzemeket, hanem lehetővé tenni, hogy a termelvény nagy 
része vevőre is leljen. 

A vevők között első helyen kellene állni a közösségeknek: az államnak, 
a Mávnak, a fővárosnak, a vármegyéknek és vidéki városoknak. A közös- 
ségeknél az a szempont, hogy a meglevő pénzt az első rangú szükségletek 
fedezésére kell kuporgatni, ami szegény embereknél nem ítélhető el, egyál- 
talán nem szabad hogy szerepet játszón. Sajnos nálunk érthetetlen módon 
ellenkező nézet szerint cselekedtek. A kormány beszüntette a költségvetésben 
előirt beruházásokat, a Máv az építkezéseket és szállításokat, a főváros minden 
közmunkát. Hangsúlyozzuk, hogy ez csak nálunk történt így. Németországban 
és Ausztriában az állam versenyez a községekkel, vasutakkal és városokkal 
az ipari megrendelésekben, utak, vasutak, középületek építésében. És ez 
természetes is. Ha most, mint Ausztriában történt, nagy mennyiségű vaggont 
és vasút fölszerelési cikket rendelnek a vasutak, ez munkát ad közvetlenül 
tízezernyi embernek, közvetve más tízezernek, akik a nyersanyagot, vasat, fát 
stb. termelik. Ha az állami építkezéseket folytatják, ismét közvetlenül rengeteg 
kőmívesnek, asztalosnak, bádogosnak, szerelőnek, közvetve a tégla gyáraknak, 
mészégetőknek, cementgyáraknak, gőzfűrészeknek szereznek foglalkozást. 
Ugyanígy ha vasutakat és utakat építenek, csatornákat ásatnak, a Magyar- 
országon annyi pusztítást okozó hegyi patakokat és folyókat szabályozzák, a 
mocsaras területeket lecsapolják, öntöző csatornákat létesítenek stb. Magyar- 
országon rengeteg hasznos munka van, amellyel százezreket lehet foglalkoz- 
tatni, az iparnak és vállalkozásoknak munkát adni. 

Az az ellenvetés, hogy az államnak, városoknak, Mávnak is taka- 
rékoskodni kell most, egyáltalán nem helytálló. Ez a magángazdasági és 
államgazdasági elvek összekeverésén alapszik. A magánember tényleg abban 
a veszedelemben forog, hogy pénze elfogyván, éhen halhat. Az állam gazdag- 
sága azonban nyilván nem a pillanatnyilag birtokában levő pénzennyiségen 
fordul meg, hanem a területén élő lakosság termelőképességén. Ez pedig a 
hasznos befektetések által csak növekszik. Az államnál a takarékosságnak 
ilyen időben semmi értelme sincs: takarékoskodni kell most olyan dolgokkal, 
amelyek nem szaporíthatok kellő mennyiségben: élelmiszerekkel, tüzelő- 
anyaggal, petróleummal. De pénzzel, amelyet az állam bármily mennyiségben 
tud szerezni, most a közgazdaság rovására takarékoskodni nagy hiba volna. 
Annál inkább állíthatjuk ezt, mert hisz a hasznos beruházásokra fordítható 
összeg, bármily nagyra becsüljük is, csak egy elenyésző kis része annak a 
rengeteg sok milliárdra rugó kiadásnak, amibe a hadjárat kerül. Ez az összeg 
— hozzávetőleges becslésem szerint — a hadi   kiadásoknak   csak   legfeljebb 
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5 százalékára rúghat, és mert az ipari termelés föntartása végeredményben 
szintén hadügyi érdek, mint ezt cikkünk elején kifejtettük, a takarékosság a 
hadjárat érdekeit is sérti. 

A hadseregszállító üzemek szükséglete, nagyarányú állami, vasúti és 
városi megrendelések és építkezések révén az üzemek egy nagyrésze már 
vevőt is talál termékei számára. Az élelmiszer feldolgozó iparágak is teljes 
erővel dolgoznak. Ezenkívül nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ha az 
üzemeket termelésre kényszerítjük, ezáltal egy sereg másik üzem, amely fél- 
gyártmányokat állít elő, automatikusan piacra, vevőközönségre tesz szert. 
Ilyenmódon csak a nem elsőrendű életszükségletet képező cikkek fognak 
nehezen vevőre találni. Azonban a helyzet itt is az általunk javasolt eljárások 
által természetszerűleg javulni fog. 

A fogyasztás föllendülésére szolgálna az is, ha a kormány és a tör- 
vényhatóságok alkalmas formában közzétennék, hogy hivatalnokaik és mun- 
kásaik fizetésének csorbíttatlan folyósítása minden körülmények közt bizto- 
sítva van. Az legalább az állami és törvényhatósági tisztviselők nagyszámú 
rétegét mentesítené a fölösleges takarékoskodástól! 

Evvel kapcsolatban komoly intelemmel fordulunk a társadalom vagyo- 
nosabb rétegeihez: hagyjanak föl az indokolatlan és értelmetlen takarékosko- 
dással. Nagyon helyes, ha takarékoskodnak az élelmiszerekkel, ha háztartá- 
sukban ügyelnek, hogy élelmiszer ne pusztuljon el; ha takarékoskodnak a 
tüzelőanyaggal,  mert élelmiszert és szenet most nem lehet tetszőleges mennyi- 
ségben piacra hozni és a gazdagok pazarlása a szegények nélkülözését idézheti 
elő. Nincs azonban semmi értelme, ha a gazdagok iparcikkekben is takarékos- 
kodnak! Akinek megvan a módja, csináltasson most is ruhát, cipőt, kalapot, 
vásároljon könyvet, folyóiratot, ékszert, képet! Ne higyje senkisem, hogy 
most erkölcsi kötelessége takarékoskodni! Ellenkezőleg, akinek módjában van 
iparcikkeket vásárolni és nem teszi, a közösségnek határozottan kárt okoz 
vele, mert rendes keresetüktől fosztja meg  az embereket. 

Halasi Béla: Háború és kereskedelem 
kereskedelem közvetítő természetéből, amellyel az árúkat 
a termelőtől a fogyasztóhoz juttatja, következik, hogy a 
háború által a kereskedelemre zúdult válság a terme- 
lésnek és fogyasztásnak válságával függ össze. Ha az 
árúk termelése csökken vagy megszűnik, vagy ha a 

fogyasztóképesség leszáll, mindkét eset legelőször azon a vezetéken 
érezteti hatását, amely a termelés folyamatát a fogyasztással össze- 
köti, a kereskedelmen. Minden olyan intézkedés vagy berendezés tehát, 
amely egyfelől a termelést, másfelől a fogyasztást erősíti, hasznára van 
a kereskedelemnek is. Csak egy igen szembetűnő példát említünk: a 
közmunkák széleskörű elrendelése, amely a termelés folyamatát erősíti 
és munkaalkalmakat szerez a munkanélkülieknek, hasznára válik a 
kereskedelemnek is, mert megerősíti a munkások fogyasztóképességét. 
Úgyszintén minden, ami a hitelügyet, a valutaügyet, a forgalmat elő- 
mozdítja, a kereskedelemnek is lendületet ad. Minthogy azonban a 
termelésnek és a fogyasztásnak ereje bénulást szenvedett, a javak 
kicserélését    közvetítő   vezeték,    a    kereskedelem    is   meggyengült   és 
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különös támasztékokra van szüksége, hogy működését folytathassa. 
Ε helyen csakis ezekről szólunk. 

Első szükség, hogy a termelt árú eljuthasson a kereskedőhöz s 
másfelől hogy a kereskedő legalább is a meggyengült fogyasztóképes- 
ség határain belül el is adhassa árúját. Elhárítandók a külső akadá- 
lyok. Az árúk beszerzéséről a külföldről való behozatal és eladásáról 
a külföldre való kivitel útján külön cikk szól. A közlekedési eszközök 
minél teljesebb kihasználhatása, vaggonok kellő számban való rendel- 
kezésre bocsátása nagy körültekintést és a hivatott tényezők jóindu- 
latú belátását követeli meg; de hogy e téren mire van szükség, csak 
esetről-esetre állapítható meg, minthogy új közlekedési berendezések 
gyors létesítésére a jelenlegi idők kevéssé alkalmasak. 

Hogy a kereskedő árút kaphasson: mindenekelőtt hitelre van 
szüksége. Készpénze rendes viszonyok között sincs elég üzlete foly- 
tathatásához; hitelt kell igénybevennie. A háború alatt a meggyen- 
gült fogyasztás következtében és mert saját kinnlevőségeit nem tudja 
behajtani, elegendő készpénzre nem tud szert tenni. Sőt a vagyono- 
sabbja sem tud betétjéhez vagy folyószámláján kezelt pénzhez jutni 
a moratórium rendelkezései miatt. A termelőknek juttatott hitel 
javára szolgál a kereskedőnek is, mert módot nyújt a hitel 
továbbvezetésére. A jegybank liberális működése is sokat segíthet. 
Minderről más cikk szól. De a kereskedő részére különös hitel- 
forrásokat is meg kell nyitni, mert egyébként igen kétséges, hogy a 
gyenge kis- és középkereskedelem részére is át fog-e ömleni az a 
pénz, amelyet a nagybankok és a termelők nyertek. A német Dor- 
lehenskassa intézményét éppen a kereskedők szükséglete teremtette 
meg. Kis összegű utalványok (5, 10, 20 márka) bocsáttattak ki árú- 
fedezet ellenében, amelyet a közpénztárak pénz gyanánt tartoznak 
elfogadni. A háborús segélypénztárak nem ilyen természetűek, csak 
rendeltetésükre nézve térnek el a közönséges bankoktól, t. i. kisebb 
kölcsönöket nyújtanak a kereskedőknek árúik részleges elzálogosí- 
tása mellett. Az alapgondolat feltétlenül érvényre juttatandó valamilyen 
alakban; lehetővé kell tenni, hogy a kereskedő árúinak elzálogosítása 
mellett hitelt nyerjen. Nagymennyiségű, ezidőszerint el nem adható 
árú alkalmas lesz erre a célra. A mértéken túl való elzálogosításnak, 
amely a hitelezők elől a fedezetet elvonja, elejét lehet venni célirányos 
rendelkezésekkel. Tudomásunk szerint ilyen előkészületek folyamat- 
ban is vannak. Az árúk mellett a kereskedő vagyonának másik elemét 
a künnlévőségek képezvén, módot kell nyújtani a nyílt követelések 
leszámítolására a mainál tágabb keretek között. A háborús segélypénz- 
tárak ezt is felvehetik üzletkörükbe. Szaporítandók a közraktárak, 
amelyek forgalom tárgyát képező közraktári jegyek kibocsátása mellett 
az ott elhelyezett árúkra hitelt nyújtsanak. 

Az ellenséges államok árúival szemben megindított ú. n. bojkott- 
mozgalom árt a kereskedelemnek egyéb okok mellett azért is, mert 
megakadályozza, hogy a kereskedő a készletben levő és esetleg már 
kifizetett, vagy az osztrák illetőleg magyar nagykereskedőtől vásárolt 
árút eladhassa. 

A lakosságnak túlzott takarékosságra való figyelmeztetése túllő 
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a célon. Fontos, hogy túlsok élelmiszer el ne fogyasztassék és hogy  
a szegényebb sorsú fogyasztóknak az esetleges drágulásokkal szemben 
bizonyos pénztartalékok rendelkezésükre álljanak. Ezen túl azonban 
a takarékoskodás a pénz oktalan felhalmozására vezet, s árt a köz- 
forgalomnak, rontja a közhangulatot és mindenek felett végzetes a 
kereskedelem számos ágazatára. 

A háború folytán az árúk szállítása és átvétele körül nagy 
bonyodalmak állanak elő. Az eladó nem szállít, hivatkozván a vis 
majorra, amely mentesíti őt, a vevő igyekszik kibújni az átvétel köte- 
lezettsége alól, ha fél, hogy árúját nem tudja értékesíteni. A kérdés 
szabályozásánál az irányadó szempont az legyen, hogy a kár arányo- 
san és a méltányosság szerint osztassék meg az eladó gyáros vagy 
a nagykereskedő és a vevő között. Legkívánatosabb, hogy a felek 
barátságosan megegyezzenek egymás között a kár elosztása iránt. 
Evégből a kormány mozdítsa elő a kereskedelmi választott bíró- 
ságok létesítését és működését. 

Poroszországban az eladók, amidőn a vevőikkel szemben hábo- 
rús időkben is kíméletlenül jártak el, sokszor arra hivatkoztak, hogy 
kartelljük kényszeríti őket a szigorú eljárásra. A porosz kormány 
kemény leiratban intette meg a kartelleket és megfenyegetvén őket 
kartellellenes törvény hozatalával, részletes utasításokat adott a vevőkkel 
való méltányos elbánás érdekében. Ha a kartellek nálunk is hasonló 
kíméletlen eljárást követnének, kívánnunk kell a németországihoz 
hasonló rendszabályt. 

Gondoskodnunk kell arról, hogy a kereskedő vagyonának az 
árúk mellett második alkateleme, a kinnlevőségek, lehetőleg biztosít- 
tassanak. Nem tartjuk indokoltnak például, hogy a moratórium folytán 
a fizetés alól olyan egyének is halasztást nyerjenek, akiknek gazdasági 
helyzete erre okot éppenséggel nem szolgáltatott, mint pl. a termé- 
nyeiket kitűnően értékesítő gazdák vagy fizetésüket teljesen élvező 
köz- és magánhivatalnokok osztálya. Megnehezíti a követelések annak 
idején való behajtását az is, hogy a moratórium ideje alatt pert egy- 
általában nem lehet indítani még olyan hatállyal sem, hogy az ítélet 
csak a moratórium feloldása után lesz végrehajtható. A rosszhiszemű 
adósok így módot nyernek arra, hogy hosszú ideig való alaptalan 
perlekedésekkel a fizetést még a moratórium után is igen hosszú 
időkig kitolhassák. 

A kereskedők bizonyos rétegeit, amelyeket nevezetesen a háborús 
viszonyok a legjobban sújtanak, igen érzékenyen érinti a sokszor 
rendkívül magasra felvert bolt bérének megfizetése. Azon kereskedő 
részére, aki vagyontalanságát és a jelen viszonyok között kere- 
setének hiányát valószínűsíti, a boltbérek kifizetésére moratórium 
volna biztosítandó. Kívánatos az adóteher arányosabb elosztása. 
Magában a kereskedőosztályban adóleengedés alapján, illetőleg új 
kivetéssel csökkentendő a válság által sújtott kereskedőknek adóterhe, 
a kereskedők azon másik csoportjának rovására, amelyek a hadsereg- 
szállítások vagy élelmiszerek eladása útján a háborús viszonyok között 
is haszonnal dolgoznak. Gondoskodni kell arról, hogy a moratórium 
megszüntetése után a fizetésre való képtelenség miatt a kereskedők- 
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nek túlságosan nagy része tönkre ne menjen. A moratóriumot feloldó 
rendeletnek megfelelő időt kell engedni a követelések egymás után 
való törlesztésére. A kereskedelmi érdekképviseletek társadalmi akció 
útján is igyekezzenek az eladókat önkéntes halasztások megadására 
bírni. Végül a csődök lehető elkerülése végett, amely amellett, hogy 
a kereskedő anyagi létét megszünteti, az értékek rendkívüli meg- 
semmisítésével is jár, sürgősen szükséges volna a csődönkívüli kényszer- 
egyezség intézményének megteremtése. Ezen intézmény arra van 
hivatva, hogy egyes, a zavarosban halászó hitelezők üzelmeit meg- 
akasztván, a csőd elkerülését lehetővé tegye. 

Székely Artúr: Háborús külkereskedelem 

világháború egyik természetszerű következménye a kül- 
kereskedelmi forgalomnak nagy részben való megbénu- 
lása. Mindenekelőtt megáll a kölcsönös forgalom az 
egymással hadat viselő országok között, de a szövet- 
séges és neutrális államok forgalmát is megakasztják a 

háború kitörésekor kibocsátott kiviteli tilalmak, a közlekedés nehéz- 
ségei, elsősorban pedig a tengeri hajózás veszedelmessé, némely 
irányban lehetetlenné válása. 

Ipari termelésünk elsőrangú érdeke az így erősen megcsappant 
külkereskedelmi lehetőségeknek a legnagyobb mértékben való kihasz- 
nálása. A monarchia ipara sok külföldi nyersanyagra szorul. Azokból 
a legfontosabb ipari nyersanyagokból és félgyártmányokból, ame- 
lyekből behozatali többletünk van, a monarchia forgalma 1913-ban a 
következőkép alakult: 

 
 
Pamut      
Gyapjú    
Juta 
Len    
Fonál        
Nyers bőr      
Kikészített bőr 
Olajos magvak 
A vegyészeti ipar nyersanyagai 
Ércek 
Kaucsuk és guttapercsa    
Nyers fémek      
Nyers dohány     

       Behozatal - Kivitel 
                                korona 

336,557,000 
152,598 000 
41,690.000 
39,547 000 

139,200.000 
116,608.000 
75,321.000 
92,353 000 
40,708.000 
50,202.000 
24,598.000 

143,781.000 
57,786.000 

 

Pamutból, gyapjúból, lenből, jutából, fonálból, bőrből és kaucsukból 
a hadsereg nagy fogyasztása a tavalyi nagy szükségletet erősen meg- 
növelte. Az érdekelt iparágak nyersanyaghiányát ez a körülmény 
is erősen fokozta. Ha tekintetbe vesszük is, hogy számottevő fonál- 
és nyersbőrkivitelünket is megszüntette a kiviteli tilalom,  bizonyos, 
hogy fonál- és nyersbőrfeldolgozó iparunk is nyersanyaghiánnyal küzd. 

 

14,570.000
27,485.000
6,572.000

421.000
114,561.000
86,224.000
28,539.000
1,704.000

289.000
5,979.000
1,398.000

31,438.000
5,531.000



Székely Artur: Háborús külkereskedelem                                            193 

     A táblázatban szereplő többi anyag közül némelyeket rendesen ten-  
gerentúlról, Amerikából, Indiából szerezünk be (pamutot, jutát, gyapjút, 
nyers kaucsukot, vörösrezet, chilisalétromot, stb.) másokat a kon- 
tinensről, de ellenséges országokból (gyapjút Belgiumból, lent, olajos 
magvakat Oroszországból, ónt, öntött vasat Angliából, stb) másokat 
neutrális országokból (ként Olaszországból, Szicíliából, kénkovandot 
Spanyolországból, vasércet Svédországból, nyers dohányt Török- 
országból, stb.) sokat Németországból (gyapjút, nyersbőrt, kikészített 
bőrt, trágyasókat, cinkércet, ólmot, stb.). 

A   béke   idején   rendszeresített   hajójáratok    most   nem   közle- 
kednek Európa és Amerika és India között.  De az Egyesült Államok 
30 millió dollár költséggel kereskedelmi hajókat  szereznek be élelmi- 
szereknek és pamutnak Európába való kivitelére és az európai neutrális 
kikötőkből neutrális zászlók alatt Amerika és India felé mind sűrűbben 
kifutó hajók is hajlandók tengerentúli  nyersanyagokat magukkal hozni. 
Az illető országban kiviteli  tilalom alá nem eső anyagokat  neutrális 
országokból,   Olaszországból,   Romániából,   Bulgáriából,  Európai   és 
Ázsiai Törökországból,   Görögországból,  Svájcból,   Németországon át 
Németalföldről,   Dániából,   Svéd-   és   Norvégországból  a vasúti   köz- 
lekedés helyreálltával mind kevesebb   akadállyal   lehet   beszerezni és 
esetleg   ez   országokból   lehet   pótolni   a   máskor   a   velünk   jelenleg 
ellenséges viszonyban álló országokból behozott nyersanyagokat. Német- 
ország a kiviteli tilalmat a monarchiával szemben előzékenyen kezeli 
és eddig is megengedte   felső-sziléziai   szénnek   (ami időközben egy- 
általában   kivétetett   a  kiviteli   tilalom   alól)   és   gyógyszeráruknak  a 
monarchiába való behozatalát és hajlandó pamut- és gyapjúkészletéből 
is bizonyos  mennyiséget   átengedni.    És egyébként is a német és az 
osztrák és a magyar kormány képviselői  között tanácskozások folynak 
a kiviteli   tilalomnak   mindkét   hatalom   részéről a másikkal   szemben 
való enyhítése  és  a  tilalom alá eső egyes cikkeknek korlátolt mennyi- 
ségben való behozatala, illetve kivitele érdekében.  A kormányközegek 
természetesen a behozatalban és kivitelben  érdekelt   iparágak   kíván- 
ságait juttatják kifejezésre. 

Bár ez évi július végéig jelentékeny mennyiségű külföldi nyers- 
anyagot hoztunk be és némely nyersanyagból való jelentékeny kivi- 
telünk is szünetel a háború tartama alatt, külföldi nyersanyagokra 
szorult iparágaink legnagyobb részének a nyersanyagbeszerzés komoly 
gondokat szerez. Annak érdekében, hogy nyersanyaghiány miatt az 
üzemek ne legyenek kénytelenek szünetelni, a kormánynak nyilván 
kell tartatnia az összes behozatali területeket, az esetleg eddig még 
igénybe nem vetteket is, a használható vasúti és vízi összeköttetése- 
ket, el kell távolítania a szállítási akadályokat, elegendő vaggont kell 
a vállalatok rendelkezésére bocsájtania. Esetleg vasúti és vámkedvez- 
ményekkel is kellene a nyersanyag-importot fokozni. Állandó érint- 
kezésben kell állania a kormánynak a német kormánnyal és a neutrá- 
lis országok kormányaival, hogy a kiviteli tilalmak alól a szükséges- 
nek látszó mértékben és mennyiségig velünk szemben kivételeket 
eszközöljön ki. Utasítsa végül a kormány a jegybankot, hogy a valuta- 
nehézségeken könnyítsen. Kivitelünk megakadt és így nincsenek kül- 
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földre szóló fizetési eszközeink, devizáink. Koronaváltókat külföldön 
nem fogadnak el, úgyhogy nagyon drágán vett márkával és lírával, 
stb. tartozunk fizetni. A jegybanknak ezentúl is ki kellene adnia 
devizákat. 

De a devizaszerzés kérdését a legegyszerűbben oldaná meg a 
kivitelnek a lehető legnagyobb mértékben való kifejlesztése, amelyre 
tehát egyes iparágak és így nagyszámú munkás, tisztviselő és a köz- 
vetítő kereskedelemből élők foglalkoztatásának, meglevő exportössze- 
köttetések ápolásának érdekén kívül a külföldi nyersanyag árának 
akadálytalan és normális értékben való kifizethetése végett is égető 
szükség van. 

Velünk háborús viszonyban álló országokba, Oroszországba, 
Franciaországba, Angliába, Belgiumba, Szerbiába, Montenegróba és 
Japánba nem exportálhatunk. De nyitva áll a kivitel útja Németországba 
és elvileg a neutrális államokba. Külön kérdés, megvannak-e erre a 
szállítási lehetőségek. A mozgósítás lebonyolítása óta a teherárúfor- 
galom Európaszerte mindinkább helyreáll és a szárazföldi víziútak is 
igénybe vehetők. Déli irányban a Triesztből kiinduló tengeri közle- 
kedés neutrális zászló alatt sincs teljesen elzárva, bár az osztrák- 
magyar hajósvállalatok csak parti közlekedést tartanak fenn. De egy 
görög hajóstársaság a Görögországgal való hajóösszeköttetést továbbra 
is fenntartja, sőt Alexandriába is rendez járatokat. Ezenkívül lehetsé- 
ges Velencéből a Levantera, a Fekete-tengerre, még pedig román 
kikötőkbe, Galacba vagy Brailába, Alexandriába, Kalkuttába, Kínába 
és Japánba szállítani, és az olasz hajók újabban Triesztben is kikötnek. 
Génuából Spanyolország, Portugália és a Kanári-szigetek felé indul- 
nak hajójáratok. Az Északamerika felé irányuló kivitel Rotterdamon 
át irányítható, míg a délamerikai forgalmat Gőtenborgon át egy új 
brazíliai vonal látja el. Ezenkívül Génuából és Nápolyból, Stockholm- 
ból, Bergenből, Kristiániából, Kopenhágából és Amsterdamból is 
közlekednek hajók neutrális zászló alatt Észak- és Délamerika, Havanna 
és az Antillák felé A skandináv országokat Németországgal, Stettin- 
ből és Lübeckből kiinduló járatok kötik össze. Mi az északi kikötők- 
kel való összeköttetésre az Elbét és Frankfurt am Main és Rotterdam 
között a Rajnát is felhasználhatjuk. Belgiumnak Németország által 
való meghódításával pedig újabb kiviteli lehetőségek nyílnak meg 
szárazföldön és tengeren.* 

A tengeri szállítás mindenesetre különös veszélyekkel jár ma- 
napság, mert az árúk csak a tenger közönséges veszélyei ellen, nem 
pedig a háborús állapotból folyó veszélyek ellen vannak biztosítva. 
Gondoskodni kellene a háborús szállítmány-biztosítás életbelépte- 
téséről. 

De a kivitel érdekében mindenek előtt revideálni kellene a 
kiviteli tilalom alá eső árúk listáját. Ez u. i. sok oly cikket tartalmaz, 
melynek a kivitelből való teljes kivonása mellett sem a hadsereg el- 
 

* P. Lloyd, 1914 aug. 24., Neues Wiener Tagblatt, 1914 aug. 25., 26., 
Mitteilungen des öst Exporivereines, 1914. szept. 5. 
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látásának, sem az ország közélelmezésének érdeke nem szól. Egyes 
cikkekre nézve elegendő volna kiviteli kontingensek megállapítása. 
Esetről-esetre a hadügyminisztérium a pénzügyminisztériummal egyet- 
értve német katonai célokra eddig is engedélyezett kivételeket a tilalom 
alól és a Németországba való tojáskivitelt bizonyos kontingensig engedé- 
lyezte a kormány. A német kormánnyal való tárgyalások bizonnyal a mi 
kiviteli tilalmunk enyhítését is magukkal fogják hozni. De minden- 
esetre fel kellene függeszteni a kiviteli tilalmat vagy kontingentálni 
a kivihető mennyiséget kosárárúkra, báránybőrre, talpfákra, távíró- 
póznákra és egyéb fűrészelt, bárdolt és faragott faárura, akkumu- 
látorokra, fedélpapírlemezekre, főzelékre stb.-re. A kiviteli lehető- 
ségeket egyébként a Kereskedelmi Múzeum igyekszik számon tartani. 

Bizonnyal akadályozója a kivitelnek az Európa majd minden 
országában (de Németország kivételével) életbeléptetett moratórium. 
Az új szerződéseket azonban az új viszonyokhoz lehet alkalmazni és 
hitelre csakis tőkeerős és teljesen   megbízható   cégeknek kell eladni, 
különben   csak   készpénz,   illetve   váltó   ellenében.   A megalakítandó 
kölcsönpénztárak feladata volna egyébként a feladott, akár importált, 
akár exportált árukra való kölcsönök adása. 

Nagyobb nehézségeket okoz az a körülmény, hogy pénzinté- 
zeteink a külföldi valutára szóló csekkeket és váltókat nem fizetik ki. 
A balkáni és olasz vevő pedig csak 15—20% diszázsióval szerez- 
het koronaváltót. Ismét elérkeztünk a valutabajokhoz, amelyeken a 
normális külkereskedelmi forgalom helyreálltáig csak nagy bankjaink 
segíthetnének, de kellene, hogy a kormány utasítsa erre őket. 

Az   exportszállítmányokat   sürgősség   szempontjából   az   élelmi- 
szerszállítmányokkal egyenlően kellene kezelni. Vaggon, vaggontakaró 
hiányának vagy egyéb szállítási akadálynak nem szabadna előfordulnia. 
A Kereskedelmi Múzeumnak nyilván kellene   tartania   mindazokat   a 
vasútcsatlakozási,  átrakodási, hajózási,  szállítmánybiztosítási tudnivaló- 
kat, melyekre az exportőrnek szüksége lehet. Valószínű,   hogy   bizo- 
nyos árúinknak még nagyobb kelendősége lesz a   német   és   részben  

az olasz, svájci és németalföldi piacon is, mint eddig, mert a nagyon 
erős orosz, japán, francia és angol versennyel nem kell megküzdenie. 

A postacsomagforgalmat a kivitelben különösen felhasználó ipar- 
ágakra nézve el kellene tekinteni a csomagfelvételi korlátozástól. Az 
exporttevékenységen alapuló ipar- és üzletágak érdekében, amilyenek 
a cukor-, ásványvíz-, gép-, parketta-, tannin- és sörüzlet stb., export- 
prémiumokat magukban rejtő fuvardíjkedvezményekét kellene enge- 
délyezni a háború tartamára. Speciálisan a borkivitel érdekében állana 
a borcukrozásnak legalább az év hátralevő részére és csupán kiviteli 
célokra való kivételes megengedése, mert a külföldi piacokon leg- 
inkább édesített borokat lehet értékesíteni. 

Ez adatgyűjtés közben találkoztam a kiviteli jutalmak ideiglenes 
életbeléptetésének   indítványával   is,    melynek,    azt   hiszem,   nincsen 
 

* A kivitel lehetővé tételére célzó indítványok nagy része Vágó József  
barátomnak, a Magyar Vámpolitikai Központ titkárának, egy előterjesztés-ter- 
vezetéből származik.                                                                                                       Sz. A. 
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gyakorlati   jelentősége,   mert   erre, a minden   pénzforrásra   rászoruló 
kormány semmiképen sem lesz hajlandó. 

A kivitel fölélesztésére irányuló indítványok egyikének-másiká- 
nak megvalósítása talán időleges privilégiumot létesítene, de annyira 
érdeke egész közgazdaságunknak az export lehetővé tétele, hogy e 
kiváltságoknak a háború idejére való megadása mindenképen meg- 
okolt, mert amint a nyersanyagbehozatal bizonyos iparágak termelé- 
sének fizikai, a kivitel igen sok iparág termelésének és a kereskede- 
lem egy nagy része foglalkoztatásának üzleti feltétele. 

Varga Jenő: Pénz és hitel a háborúban 

háború kitörésének legelső hatása a pénzforgalomban mutat- 
kozott; a pénz eltűnt a forgalomból, úgy a bankjegy, mint 
különösen az ezüstpénz; az aranypénz eltűnése, amely más. 
államokban szinten bekövetkezett, nálunk nem játszik szerepet, 
mert nálunk az aranyérmek már egy év óta alig-alig kerültek 

forgalomba. A pénz eltűnése részben valóság, részben csak látszat volt. 
Valóság volt, amennyiben a háború kitörése folytán beállott ijedelemben 
minden ember igyekezett a birtokában levő készpénzt, bankjegyet és ezüstöt 
megőrizni, hogy valamelyes készpénzzel minden eshetőségre el legyen látva: 
oly eljárás, amely magánemberek részéről érthető és menthető. Kevésbbé 
menthető, hogy nagy bankjaink sem tudtak a helyzet magaslatára emelkedni, 
szintén fölhalmozták, nem adták ki pénztáraikból a készpénzt Igaz viszont, 
hogy az ő eljárásukat is menti a jegybank teljes készületlensége! Tény, 
amelyet magunk tapasztaltunk, hogy a bankok pénzkészlete még 8—10 nappal 
a háború kitörése után is majdnem kizárólag ezres bankjegyekből állt, ame- 
lyeknek fölváltása a fővárosban rengeteg bajjal járt. 

A pénzhiány részben csak látszat volt. A háború kitörésekor a hitel- 
viszonyok jóformán egy csapásra megszakadtak. Az emberek elvesztették a 
fejüket és mindenkitől megtagadták a hitelt, a legvagyonosabb, legfizetőké- 
pesebb emberektől is. A mozgalom voltakép a bankoktól indult ki, amelyek 
megtagadták a betétek és folyószámlák kifizetését, — amire az első a bankok 
érdekeit vagy vélt érdekeit mindenek fölött szemmeltartó moratórium rendelet 
jogi alapot nyújtott nekik: — megtagadták teljesen a hitelt. Ilyen módon 
minden üzletembert rákényszerítettek, hogy üzletfeleitől készpénz fizetést 
követeljen. Elméletileg kifejezve: az egész közgazdasági élet a hitel- 
gazdaságbó l  v i s szazuhan t  a  pénzgazdaságba .  

Az aprópénz-hiány hasonló okokból keletkezett: itt azonban a föl- 
halmozás indokaihoz az a hit is járult, hogy az ezüst pénzt értékesebb 
mint a megfelelő névértékű bankjegy. Különösen a szegényebb nép- 
osztályok közt dívott az ezüstpénz összegyűjtése és fölhalmozása. Mellesleg 
megjegyezve, az ezüstpénz fölhalmozása közgazdaságilag egészen haszontalan 
cselekedet. A bankjegyek értéke semmiben sem áll mögötte az ezüst érmek 
értékének. 

A pénzhiány most már megszűnt. Az aprópénz hiány az által, hogy a 
jegybank több napi habozás után újra forgalomba hozva a már nagyrészt 
a forgalomból kivont,   de még törvényes   fizetési eszközt   képező  régi ezüst 
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egy forintosokat, amelyekből több mint száz millió hevert a bank pincéiben. 
Ezenkívül a pénzverdék is sok új ezüst pénzét vertek. A pénzhiány pedig 
megszűnt részben fokozottabb bankjegy kibocsátás folytán, nagyobb részt 
sajnos a termelés szünetelése folytán, amint részben a pénzhiány idézett elő. 

Ami ebben az egész dologban közgazdaságilag abszolút  
eli télendő ,  az a tény, hogy pénzhiány, tehát a termelés egy 
segédeszközének  a  h iány a  mia t t ,  a  l ény egnek ,  a  t e rmelésnek  
kellett szenvednie. Számtalan termelni akaró és termelésre képes vállalat 
kénytelen volt üzemét beszüntetni, mert még annyi pénzt sem tudott saját 
pénzéből a banktól megkapni, ami a munkabérek kifizetésére szükséges volt. 
A közép és a kisüzemek pedig, amelyeknek normális időkben rendszeres 
bankösszeköttetésük nincsen, most teljesen képtelenek voltak még 10—50-szeres 
biztosíték mellett is pénzt szerezni. Voltak napok Budapesten, amidőn első- 
rangú nagybankok részvényeire a névérték tíz százalékát nem lehetett lombard 
kölcsönként megkapni! 

Egy bizalmas értekezleten, amelyen a hadisegély pénztárak fölállítása 
is szóba került, egyik budapesti nagybank vezérigazgatója kifejtette, hogy 
ilyen külön intézmények fölállítása voltakép nem is volna szükség; ami szük- 
séges volna az nem más, mint hogy a jegybank, amely a mostani időben, amidőn 
külföldi tőke behozataláról szó sem lehet, az egyetlen tulajdonképeni pénz- 
forrás, szabadelvűbb legyen a politikájában. Ha a jegybank bőségesen ad ki 
pénzt, ha olyan intézeteknek, amelyeknek eddig 10 millió betétük volt, most 
20 milliót hitelez; ha a leszámítoláson benyújtott váltók bírálatánál valamivel 
kevésbé szigorúan fog eljárni, ha több értékpapírt magasabb összeggel fog 
lombardba venni, akkor egy csapásra meg fog szűnni a pénzhiány, annál inkább, 
mert a pénzintézetek megszabadulnának az alól a kényszer alól, hogy nagy 
készpénzkészletet tartsanak, tudván, hogy a jegybank baj nélkül folyósít ujabb 
kölcsönöket, ad újabb pénzt. 

Hogy a jegybank mennyire szűkkeblű osztalék politikát űz, ezt leg- 
jobban a kamatláb politikája bizonyítja. A háború kitörése után vagy két hétig 
8% volt a bankkamatláb. Olyan időben volt ez, amidőn a nemzetközi forgalmi 
kapcsolatok már megszűntek, amidőn tehát az aranykivitel veszélye egyáltalán 
nem forgott fön. A 8%-os kamatláb tehát tisztán a bank hasznának szaporí- 
tását és a termelés megbénulását eredményezte. A nagybankok, amelyek 8% 
kamatot fizettek a jegybanknak, természetesen 10—12%-ot számítottak a 
többi pénzintézeteknek, akik viszont 12—15%-ot voltak kénytelenek a tőlük 
hitelt igénybe vevő iparosoknak, gyárosoknak, kereskedőknek számítani. Ilyen- 
formán a jegybank valóságos büntetést rótt azokra a vállalatokra, amelyek a 
rossz viszonyok ellenére kölcsönpénzzel próbálták üzemüket föntartani. Csak 
midőn az osztrák gazdasági közvélemény fölzúdulása nagyon heves lett, szállí- 
totta le a jegybank ismét 6%-ra a kamatlábat, amelynél magasabbra a német 
iegybank egyáltalán nem ment föl. A hitelviszonyok teljes fölfordulását mi 
sem jellemzi jobban, minthogy a nagybankok ugyanakkor, amikor a jegybank- 
nak 8% kamatot fizettek és ügyfeleiktől 10—12%-ot szedtek, betevőiknek csak 
4—5% kamatot fizettek, sőt a háború kitörése utáni 1—2 hétben pénzt kamatozó 
betétként egyáltalán nem fogadtak el, hanem csak mint kamatmentes 
beté te t  megő rzés  véget t .” 

Mindezen okokból új pénzforrások, ad hoc pénzintézetek megalkotása 
vált szükségessé.   Ilyenek   a   németeknél   dívó   „Kriegsdarlehenkassen” hadi- 
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segélypénztárak, továbbá ilyen lehetne egy külön alapítandó és főleg az ipari 
termelést támogató segítőbank felállítása. Meg kell vallani, hogy Németország 
a háború ügyes és előrelátó pénzügyi előkészítésében minden más európai 
államot fölülmúlt. Az alapelv az v o l t :  mindenkinek adni fizetési 
eszközt ,  akinek megfelelő  vagyona van! A hadisegély  pénztárak 
egész szervezete előre meg volt alkotva és működésüket azonnal megkezdték. 
Állítólag az általuk folyósítandó kölcsönökről kiállított pénztárjegyek még 
a háború kitörése előtt készen, kinyomtatva feküdtek. Ezen gondos előkészü- 
let eredménye, hogy Németországban nem volt és nincs most se általános 
moratórium, hanem minden esetben külön vizsgálat tárgyát képezi, hogy vala- 
mely adósnak fizetés-halasztásra irányuló kérdése jogosult-e: elérte azt, hogy 
a jegybank kamatlába nem volt sohasem magasabb 6%-nál. A jelenlegi hitel 
hiány megszüntetésére tehát legjobb volna a német hadisegélypénz- 
tárak intézményét nálunk is meghonosítani.* Ezeknek a szervezete és 
működése lényegileg a következő: 

A hadisegélypénztárak állami jótállás mellett egyelőre 1,5 milliárd 
M. összegig folyósíthatnak hitelt:  a kamatláb 61/2%;  a hitel 3—4 hónapra 
szól, a hitel biztosítékául zálogok szolgálnak, értékpapírok vagy nyersanyagok. 
Az értékpapírokra  az  utolsó árfolyam 25—70%-ig adnak kölcsönt:  70%-ot 
német állampapírokra, 40 — 50%-ot  német részvényekre és kötvényekre, vala- 
mint külföldi állampapírokra:  25%-ot orosz állampapírokra! Az árukra 
és nyersanyagokra a becsérték 50%-át.  A segélypénztárak nem pénzt, hanem 
pénztárjegyeket adnak ki, amelyeket az állampénztárak névértékben elfogadnak, 
a jegybank pedig köteles bankjegyekre kicserélni: magánemberek részére 
elfogadásuk nem kötelező. Megjegyzendő, hogy eddig nem igen nagy mér- 
tékben vették igénybe. 

A hadisegély-pénztárak intézményét nálunk a moratorium miatt kissé 
módosítani kellene. Fölmerül ugyanis az a lehetőség, hogy az emberek pénz 
fölhalmozásra használják föl, amennyiben kötelezettségeiket nem teljesítik, 
adóságaikat nem fizetik. Ezért helyes volna az Οesterreichischer Volkswirt 
terve, hogy a hitelt kérőknek csak a munkabér kifizetésére szükséges össze- 
geket adjuk ki pénztárjegyekben, a többit egyenesen a megjelölt hitelezőknek, 
bankoknak utalják át. Megfontolandó volna kamatozó segélypénztári jegyek 
kiadása is. Ezzel el lehetne érni azt, hogy az emberek nem tartanának otthon 
fölhalmozva bankjegyeket, hanem a pénztárjegyeket, amelyekre a lejáratig a 
jegybank lombardkölcsönt adhatna. Az embereknek így megvolna a lehető- 
ségük, hogy minden pillanatban pénzzé tehető, e mellett kamatozó papírt 
tartsanak otthon a bankjegy helyett: a jegybankot ez nagyon erősítené, mert 
kevesebb bankjegye volna forgalomban. 

A hadisegély pénztárak fölállításán kívül ajánlatos volna egy központi 
segítőbank fölállítása az ipari termelés folytonosságának biztosítására. Ennek 
az újonnan megteremtendő intézetnek nagy alaptőkéje, 100—200 millió, kellene 
hogy legyen. A szükséges tőkét kényszerjegyzés útján lehetne össze- 
hozni a bankok, pénzintézetek, részvénytársaságok és nagybirtokosok valamint 
magántőkésekre vagyonuk aranyában való egyszeri kivetés által. Az alap- 
tőkéért  valamint annak 6%-os   kamatozásáért    az  állam jótállást  
 

* Mint olvasóink a napilapokból tudják, a hadisegélypénztárak felállítása 
időközben nálunk is megindult. 
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vállalna, úgyhogy a bank minden magánérdektől mentesen tisztán a termelés  
előmozdítását tűzhetné ki célul. A segítőbanknak a vidék minden nevezetesebb 
városában fiókot kellene nyitni. A vezetőség mindenütt a helybeli vállalko- 
zókból, bankemberekből, az érdekképviseletek és munkásság képviselőiből 
kerülne ki. A segítőbank kizárólag a termelést űző vagy termelni akaró válla- 
latoknak adna hitelt; a vezetőség föladata volna megítélni, hogy valamely 
vállalat képes-e most termelni vagy sem és ennek a megítélésére kellenek a 
vezetőségben az érdekképviseletek és a munkásság megbízottai. A hitel 
alapjául a termelő üzem mindenféle vagyonrésze szolgálhatna: berendezések, 
nyers és a termelés folyamatában levő anyagok, kész gyártmányok és nyilt 
követelések: a jogi alapot az ilyenféle hitel biztosítására nem lesz nehéz 
megtalálni. 

A segítőbank készpénz helyett utalványokat, jegyeket is adhatna ki, 
amelyeket a jegybankkal és az állammal szemben a törvényes fizetési eszköz 
jellegével kellene felruházni, illetve a jegybankot kötelezni, hogy azokat saját 
bankjegyeivel cserélje ki, hogy a pénz egyöntetűsége megőriztessék. Minthogy 
a segítőbank által kiadott utalványokért a bank alaptőkéje és az adósok 
vagyonán kívül még az állam is felelős, a jegybankot ezen átváltás révén 
semmiféle veszteség nem érheti. 

Az ipar pénzszükségletének ellátásához nagyban hozzájárulhatna az 
állam is. Így módjában volna a Mávnak a vasúti fuvardíjakat hitelezni: külö- 
nösen fontos volna ez olyan árúknál, amelyeknél a vasúti fuvar az árú árának 
igen nagy részét teszi mint szénnél, tűzifánál stb. Fontos volna ezenkívül, 
hogy az állam a maga tartozásait pontosan, gyorsan egyenlítse ki. 

Ugyanez a kötelesség háramlik a városi, megyei és községi hatósá- 
gokra is. A pénzhiány némely esetben még a mezőgazdasági termelést is 
károsan befolyásolta. Sok községben a lóavatáskor majdnem minden lovat 
elvittek. Másutt lóavatás egyáltalán nem volt. Mivel azonban az elvitt lovak 
áráról adott utalványok beváltása nagyon késedelmesen történt, a parasz- 
toknak nem volt módjukban, hogy olyan vidékekről, ahol van fölösleges ló, 
vásárolhassanak, aminek folytán a talaj őszi előkészítése késedelmet szen- 
vedett és nem is történt meg olyan alaposan, mintha az országban rendel- 
kezésre álló igavonó állomány egyenletesebben oszlott volna meg. 

Ugyanígy kellene cselekedni a vagyonosabb néposztályoknak is. A pénz 
fölhalmozása, otthontartása most valóságos vétek a közgazdaság és így az 
ország érdeke ellen. Akinek módjában van, ne vegye igénybe a moratóriumot 
mert hisz adósságát a moratórium lejárta után kamatostól kell majd meg- 
fizetni.  Általában a moratóriumot mint egy végső  szükségeszközt 
kel lene mindenkinek tekinteni ,  amit  csak akkor  szabad igénybe 
venni,  ha a fizetésre mód semmikép sem mutatkozik. Épen ezért  
abszolút helytelen, hogy a moratórium a gazdákra is kiterjed, akik most kész- 
pénzért és nagyszerű áron értékesítik minden terméküket! 

A háborús pénzügyeknek egy külön fejezetét képezi a külföldi fizetési 
eszközök kérdése. A külkereskedelmi forgalom a háború folytán ugyan nagyon 
megcsappant, azonban Németországgal és a határos semleges országokkal, 
ezeknek közvetítésével pedig az idegen világrészekkel is áll fönn némi for- 
galom. Vannak cikkek, például a porosz szén, amelyek alig nélkülözhetők az 
országban. A külföldről vásárolt árukat ottani pénzben vagy aranyban kell 
kiegyenlíteni. Rendes körülmények közt a jegybank jegyeivel is lehet   fizetni, 
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amelyeknek árfolyama a két valuta aranytartalma szerint igazodik. A rendes 
fizető eszköz azonban az illető piacra szóló váltó, amelynek árfolyama körül- 
belül megegyezik a két ország valutájában foglalt aranytartalommal és csak 
némi ingadozást mutat, aszerint, hogy nekünk kell-e pillanatnyilag például 
Németországban több számlát kifizetni, mint nekik nálunk. Ha a német keres- 
kedők sok árpát, gyapjút, tojást, gyümölcsöt vettek nálunk, a mi kereskedőink 
ellenben kevés szenet, gépet, textil árut a márka váltóárfolyama alacsony: 
ha ellenben fordítva van, magas. De ez nem sülyedhet, illetve nem emel- 
kedhet az aranyponton fölül. Ha a márka árfolyam oly magas, hogy az arany 
szállítási költségének és a kamatveszteségnek számbavételével olcsóbban 
lehet 100 márka adósságot arany küldéssel, mint márkaváltó vásárlással ki- 
fizetni, vagy amint banknyelven nevezik, a márka váltó árfolyama eléri a 
„felső aranypontot,  akkor tovább nem emelkedhetik, mert a kereskedők 
aranyat küldenek ki, ha hozzá tudnak jutni. A jegybank feladata gondos- 
kodni az aranykivitel megakadályozásáról és a váltóárfolyam szabályozásáról, 
amit úgy ér el, hogy megvásárolja a külföldi váltókat, midőn árfolyamuk olcsó 
és piacra veti őket, ha árfolyamuk az aranypont felé közeledik. 

A külföldi váltók árfolyamának a szabályozása a jegybank részéről 
megszűnt. Aranyat kivinni nem lehet. Ezenfelül a külföldi váltók árfolyamát, 
vagy ami egyre megy, a mi bankjegyeink árfolyamát a külföldi pénznemekben 
kifejezve most a valuta-viszony és a külkereskedelmi forgalom pillanatnyi 
egyenlegének alakulásán kívül főleg a hadiszerencse alakulása dönti el. 
Természetes, hogy a váltóárfolyamnak ezek az óriási ingadozásai a külföldi 
kereskedelmet nagyon akadályozzák, mert hisz a vásárló magyar kereskedő 
nem tudja, hogy voltakép milyen árért vásárol, az ingadozás 10 százalékot 
is elér! Ezen a tarthatlan állapoton szintén a jegybanknak volna kötelessége 
segíteni, mert hisz óriási értékű privilégiumait annak fejében kapta, hogy 
gondoskodik valutánk egyensúlyáról, gondoskodik róla, hogy külföldi fizetési 
eszközöket mindig a valutának megfelelő áron lehessen beszerezni. A jegy- 
bank kötelessége volna, még áldozatok árán is gondoskodni róla, hogy a 
monarkia kereskedői és gyárosai fix áron — még ha ez az ár fölötte van is 
a valutaparitásnak — elegendő mennyiségű külföldi váltót kapjanak; a paritásnál 
valamivel magasabb állandó biztos árfolyam ugyanis tűrhetőbb, mint a folyton 
ingadozó árfolyam, amely mellett pontos számítás lehetetlen . . . 

Vágó József: A közélelmezés és 
szénellátás háború idején. 

hadviselő államok legnehezebb feladatai közé tartozik 
hadseregeinek bőséges élelmezésén kívül a polgári lakos- 
ság lehetőleg zavartalan közélelmezése. Régebben éhín- 
ségek dúltak háborús években s nem egyszer ezek s a 
nyomukban beállott belső forradalmak időelőtti béke- 

kötésre kényszerítették a hadviselőket. Hasonló veszedelmek elkerülése 
ma már a háborús előkészületek idején foglalkoztatja az államok 
felelős közegeit. 

Németország a háború elhatározásának időpontjában  már  kész 
törvényjavaslatokkal járult parlamentje elé, amelyek a) az élelmiszer- 
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kivitelt megakadályozzák b) az élelmiszer behozatalát nehezítő s  
drágító vámokat felfüggesztették és c) az élelmiszerárak maximumának 
megállapítására hatalmazzák fel az illetékes helyi hatóságokat. Nálunk 
egyes élelmiszerek kivitelét szintén megtiltották. Az élelmiszerárak 
aránytalan megdrágítását is eltiltotta a belügyminiszter anélkül, hogy 
a maximális árak megállapítását elrendelte volna. A behozatali vámok 
pedig még változatlanul életben vannak. 

Általában azt lehet mondani, hogy háború idején aránylag leg- 
kisebb gondot okoz az élelmezés ellátása az élelmiszereket normális 
szükségletükön felül termelő s így rendes körülmények közt exportáló 
államoknak. Nálunk még kontroverz kérdés, vájjon élelmiszerek dol- 
gában a kiviteli vagy az importállamok sorába tartozunk-e· Miután 
e kérdés eldöntése ezidőszerint széles köröket közelről érinthet, 
néhány hiteles számmal kívánjuk megvilágítani élelmiszerekben való 
árúforgalmunkat. Sajnos, a rendelkezésünkre álló hely szűk volta 
miatt csak nagy árúcsoportok behozatali s kiviteli adatainak bemuta- 
tására kell szorítkoznunk. 
A szerződéses vámterület behozatala és kivitele élelmiszerekben az 

1913. évben. 
 

Behozata1 Kivitel  

q Κ q Κ 
Gyarmatárúk 671.822 104,006.355 73 21.249
Fűszerek  59.378 10,632.037 4.724 864.551
Déligyümölcs. 1,835.827 59,420.916 118.111 4,341.298
Cukor     110.655 3,598.172 10,746.344 297,337.575

Gabona    8,979.129 133,951 018 4,570.526 115,172.643
Gyümölcs 7,080.389 207,095.793 3,186.624 128.672.006
Vágóállatok          q 128 898 30,259.724 drb  141295 63,389.224

drb 52.105    
Más állatok  260.041 19,002.954 156.728 23,645.005

Állati termékek 1,511.732 238,222.509 1, 55.015 274,642.568
Zsiradékok    745.049 56,379.129 511.174 30,160.954
Eledelek 432.344 45,101.336 66.408 9,877.762

q 21,815.264 902,669.943 q 21,215.727 948,124.835
drb 52.105  drb  141.295  

Ε számok megvilágításában tisztán áll előttünk a helyzet. 
Gyarmatárúkban s fűszerekben csak a raktárokon levő készletek 
lesznek elfogyaszthatok. A hozatalok az atlanti és indiai óceánon való 
kereskedelmi hajózás kockázatossága mellett nehézségekbe fognak 
ütközni. Németalföld, mint semleges állam ugyan bizonyára mégis fog 
ez árúfajtákból importálni s ennek raktáraiból mi is fedezhetjük majd 
szükségleteinket, félő azonban, hogy a tengerszállítási kockázat 
nagyobbodása következtében, valamint a váltóárfolyambeli eltolódások 
miatt, nemkülönben a készpénzfizetési vásárlás miatt is fel fog menni 
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e cikkek ára. Nehogy ez az árfelszökkenés mesterséges úton még 
fokoztassék, a háború idejére a következő vámügyi intézkedésre lesz 
s zükség :  A  gya rma tá rúknak  é s  fű sze reknek  F iúmén  é s  
Tr iesz ten  á t  va ló  impor t j áná l  engedé lyeze t t  vámleszá l l í -  
tások kedvezménye ki  volna ter jesztendő  a  más behozatal i  
á l lomásokon be lépő  i l y  árúkra  i s .  

Déligyümölcsben is erősen importállam vagyunk. A háború 
ellenére sem valószínű azonban, hogy a hozzánk legtöbbet exportáló 
Olaszország szüneteltetné narancs- és citromszállításait. 

Cukorban közel 300 millió koronás kivitelünk szokott lenni, 
amely a háború folyamán teljesen megszűnik, ami más szempon- 
tokból közgazdaságunk egyik legnagyobb bajaként jelentkezik ugyan 
s rendkívüli intézkedéseket igényel majd, de a közélelmezés szem- 
pontjából megnyugtató jelenség. 

Gabona,  ő r lemények,  hüvelyes  vetemények,  maláta  és  
rizs dolgában a monarchia mennyiségileg kétszer annyit hoz be, mint 
amennyit kivisz. Ezt a behozatalt analizálás nélkül nem lehet kellő- 
képen értékelni. Ez szolgáljon mentségül a következő számokért, 
amelyek  a  VI. tarifa-osztályba  tartozó   árúk   behozatalát részletezik: 
 

Behozatal a szerződéses vámterületre 1000 métermázsákban 

   1909 1910 1911 1912 1913 1914 1 félév
Búza és rozs. 8.031 3.148 1,8606 442 259 3.344

Árpa  56 131 398 72 76 85

Zab 95 135 1.188 151 152 22

Kukorica  1.028 633 2.003 7.413 6.564 2.137

 

Rizs    1.364 1.387 1.343 1.009 1.078 967

Ha ezeket a behozatali számokat az idei szükséglettel egybe- 
vetjük, arra az eredményre jutunk, hogy csak búzában és rozsban 
állhat be jelentősebb hiány e háborús év folyamán. Már az, hogy 
aratás előtt, az 1914. év első felében 31/3 millió mm. búza behoza- 
talára szorultunk, mutatja, hogy az új kampányba minden készlet 
nélkül mentünk át. Ehhez járul a rég nem tapasztalt kedvezőtlen ter- 
més (a szerződéses vámterület együttes búza- és rozstermése kitett 
95,2 millió métermázsát), amely normális fogyasztási viszonyok közt 
is 12,6 millió mm. behozatalt vont volna maga után. A hadviselés 
fokozott búza- és rozsfogyasztással járván, erre az importmennyiségre 
még a fogyasztási igények lényeges mérséklése esetén is szükség van. 
A tengerentúlról való szállítás bizonytalansága és a számos állam által 
kibocsátott gabonakiviteli tilalomra való tekintettel az egyetlen Romá- 
nia az, ahonnan még búza és rozs importálható volna. Igaz, hogy az 
olcsó vasúti szállítás ezidőszerint még nem áll rendelkezésre, a drága 
vasúti fuvart pedig a 6,30 K-val, illetve 5,80 K-val elvámolt román 
búza és rozs nem bírja ki. De mi következik ebből? Az, hogy a 
német példát a tekintetben is követni kellene, és a búza és rozs 
vámját a   háború   tartamára   mi is engedjük el.   Hisz még az 
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agráriusok vezető publicistája Rubinek Gyula is kívánta a Köztelekben,   
hogy legalább a hadsereg gabonaszükségletét hozzák be vámmentesen 
Romániából. 

Takarmányneműekből elég bő termésünk volt s így e rész- 
ben hiánytól nincs mit tartani. 

Épúgy rizs dolgában sincs aggályra ok. A közel egy millió 
métermázsás szükségletet a jelen év első felében behozott mennyiség 
teljesen ki fogja elégíteni. 

Burgonyában relative kielégítő termése lesz a monarchiának. 
Rendes évi szükségletünk azonban jóval meghaladja a termést, ami 
a burgonyabehozatali többletet feltüntető következő számokból tűnik ki: 

                                                                                                                  100,0% 
1909                                                                         865 
1910                                                                      1.046 
1911                                                                         573 
1912                                                                         659 
1913                                                                        905 
1914 első félév                                                     1.660 

A behozatal nagy része a koránérő burgonyára esik ugyan, 
amely már ez évben behozatalra került, mindamellett az idei fokozott 
szükségletre tekintettel evvel a nagyfontosságú tömegélelmiszer-cikkel 
háborús módon kell majd berendezkednünk. Röviden csak arra a 
Népszavában,  Frankfur ter  Zei tungban,  Pes ter  Lloydban s tb .  
is propagált javaslatra utalunk, amely a szeszgyárosokat az emberi 
t áp l á lkozás ra  a lka lmas  bu rgony ának  szeszgy á r t á s i  cé lok ra  
való használatától el  akarja t i l tani.  Szeszt lehet cukorrépából 
is előállítani s az idén örülni fognak a cukorgyárak, ha úgyis terhes 
répaszerződéseik egy részét szeszgyárosoknak engedhetik át. 

Gyümölcs- s egyéb növényi tápanyagok dolgában hiányt 
nem fogunk szenvedni, mert bár kiviteli tilalom e cikkekre nincsen 
ugyan megállapítva, de a szállítási nehézségek, a bő gyümölcstermés, 
meg a monarchiaszerte a szokottnál jóval nagyobb arányban folytatott 
konzerválás elegendő készleteket biztosítanak a jövő termésig, 

Vágóál la tok ,  baromfi ,  to jás ,  zs i radékok s  egyéb á l la t i  
termékek dolgában a helyzet a jelen évre szintén nem aggasztó. 
Ε cikkekben jelentékeny exportunk szokott lenni, amelynek egyes 
cikkekben való elmaradása, mások tekintetében való lényeges restrin- 
gálása kellő biztosítékot nyújt a belszükséglet megfelelő kielégítésére. 
Aggályosnak csak a jövő év második felére nézve tartjuk a helyzetet, 
ha a gazdák nem fognak igyekezni a törzsállományt lehetőleg meg- 
óvni. A háborús rendkívüli körülmények egészen megokolttá tennék 
a növendékmarha- és borjúkímélés kötelezővé tételét .  

A vadászatnak közélelmezésünk tehermentesítése érdekében 
való folytatása is mindenképen kívánatosnak mutatkozik. Épúgy azon 
kel lene lenni ,  hogy  a  galamb- és  házi  nyúl tenyésztés  a  nép 
minél szélesebb rétegeiben elterjedjen. Általában nem valami nagy 
ugyan az ilyen törekvések gyakorlati kihatása, de együttes hatá- 
sukban mégis alkalmasak némileg visszatartani a gazdákat tenyész- 
anyaguk közfogyasztásra bocsátásának kényszerétől. 
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Élelmiszerkészletek dolgában   egészben véve nem   állunk tehát 

rosszul. Az árak sem túlzottan magasak még. Hogy a cukor ára 
felment, az tagadhatatlan ugyan, de egyfelül volt az már béke- 
időben is még drágább, másfelől az exportjában teljesen megbénított 
cukoripar (amely termelésének 3/4 -ét exportálni szokta) kárpótolni 
kívánja magát a belfogyasztás magasabb áraival. Ε részben is meg- 
fontolandó volna a cukorfogyasztási adónak a háború tarta- 
mára való felfüggesztése. A liszt drágulásának okai szintén kézen- 
fekvők és háborús időben részben elháríthatatlanok, részben pedig 
csak  búzavámmentesítéssel volnának enyhíthetők. 

Szánalmas szerepet visznek ez időkben a fővárosnak árszabá- 
lyozás végett létesített élelmiszerárúsító üzletei. Olcsó kenyeret hirdet- 
nek ugyan, de oly csekély mennyiséget hoznak a hirdetett olcsó 
áron forgalomba, hogy ilyen kis kvantumokkal árszabályozólag működni: 
nagyzási hóbort. Reggel 8 órakor már ki is fogy rendesen az olcsó 
árúk készlete ez üzletekben. Elhomályosítani az árkialakulást még 
csak lehet ezen az úton, de missziót teljesíteni egészen lehetetlen így. 
Milyen más hatást gyakorolhatna most közélelmezésünk biztosítására 
az a többmilliós városi élelmiszernagyüzem, amely helyett a 20 élel- 
miszerbódé létesült! De hát tartózkodni kívánunk a rekriminációktól. 

Még csak néhány szót a háztartásvitel egyik legfontosabb 
cikkéről: a fűtőanyagról. Nagyvárosokban magas kalóriájú szénnel 
lehet csak fűteni. A nagy terjedelmű kemencék fűthetők fával és 
barnaszénnel is, de aránylag kis szobáink kis fűtőfelületű kályháit 
csak kőszénnel vagy kokszszal lehet kellő módon felfűteni. Budapest 
évenkint el is fűt közel 500.000 tonna ilyen szenet. Ezt a mennyi- 
séget rendesen augusztus elejétől kezdik a porosz vasutak az országba 
szállítani. Az idén augusztusban egyáltalában nem lehetett vasúton 
szenet szállítani. De még most, szeptember első felében is csak napi 2600 
tonna szén érkezett Magyarországba a monarchiának Poroszország 
részéről biztosított napi 10,000 tonnás szénkontingenséből. De még 
ebből a napi 2600 tonnás szénszállítmányból is csak 67 kocsirako- 
mány érkezett e sorok írásakor a fővárosba, amelynek szénraktárain 
egy gramm szén sincs jelenleg tárolva. Az illetékes hatóságok tuda- 
tában vannak e nagy bajoknak és már sürgetik a Magyarországba, 
de különösen a fővárosba hozható szénmennyiségnek a lényeges fel- 
emelését. Még mintegy 100 hozatali nap áll rendelkezésre a fűtőszénszük- 
séglet biztosítására. Ha ez alatt az idő alatt nem fog naponkint 4000 
tonna szén Budapestre hozatni — biztos hiánnyal fogunk szemben 
állani. Szénhiány széndrágaságot von maga után, amellyel szemben a 
szén maximális ára lesz hatóságilag megállapítandó. Ha azonban a 
legközelebbi napokban az derül majd ki, hogy nem jön Budapestre 
napi 400 kocsi porosz kőszén s így biztos lesz, hogy a normális 
szénszükségletnek csak egy hányada áll majd rendelkezésre, akkor 
a hatóság feladata lesz a szűkösen rendelkezésre álló szén- 
kész le tnek  mél tány os  d i sz t r ibúc ió já ró l  gondoskodni .  

Erős beavatkozás lesz ez a forgalmi életbe, de az elsőrendű 
közszükségleti cikkek igazságos elosztása rendkívüli időkben mégsem 
mellőzhető. A fagy nem kevésbbé öl, mint az éhség. A télidő viszon- 
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tagságaival   szemben  kevés  ellenállással bíró gyermekek,   aggok,  bete-  
gek,   de a keresetnélküliek  s  a többi ki nem elégítően táplált kis- 
keresetű  exisztenciák  is  képtelenek  lesznek a nedves és fagyos tél 
borzalmait fűtetlen  lakásban  elszenvedni.  A fázás  épp  oly r evolucio- 
náló tényező,  mint az  éhezés.  Ezekkel  szemben — legalább  háború 
idején — minden  rendelkezésre  álló,   bár  rendkívüli  eszközzel  is küz- 
deni  kell.   Ezt  a küzdelmet tartjuk az itthonmaradottak legfontosabb 
kötelességének. 

Somogyi Mihály: Táplálkozási reform 
a háborúban 

zekben a napokban fölötte időszerűekké lettek azok a reform- 
törekvések, melyek az ember táplálkozását higienikusabb, 
s egyúttal gazdaságosabb alapra iparkodnak helyezni. 
Szociálhigieniai és szociálpolitikai célok találkoznak e 
reformtörekvésekben a fiziológiai kutatás exakt ered- 

ményeivel; ez utóbbiak szolgáltatják azt a kiindulási alapot, melyen 
ma már az elemi oktatásra is teljesen megérett, életbevágó igazságok 
épültek fel. 

Mi nem vártunk arra, míg a kérdés különleges időszerűsége szorít 
bennünket rá, hogy hirtelenében előráncigáljuk. Rendes viszonyok 
között is fölismertük nagy jelentőségét: a Társadalomtudományi Tár- 
saságban Madzsar József (1. Huszadik Század 1911. 393—411 lap), 
a Szabad Iskolában pedig e sorok írója tartott előadásokat a helyes 
táplálkozásról. Most mégis újból tárgyalnunk kell a kérdést főként 
azért, hogy a legrövidebben reámutassunk, miként alkalmazható 
haszonnal az adott körülmények között. 

A táplálkozásra vonatkozó ismereteink két részre ágaznak: 
minőségi és mennyiségi részre; vagyis megmutatják, hogy mit 
és mennyit kell ennie az embernek, ha cél gyanánt szervezetének 
munkaképes, egészséges állapotban való fenntartása áll előtte. 

A kérdés minőségi részében az újabb kutatások legkiemelke- 
dőbb eredménye az, hogy a hús csak bitorolja előkelő helyét az 
emberi élelmiszerek sorában. A dietetika első tudományos művelői 
(csak 4—5 évtizeddel mehetünk vissza) az ember mindennapi táplá- 
lékában szükségesnek tartanak bizonyos mennyiségű húst — Voit 
190 grammot ír elő — és ez a felfogás uralkodó széltében az orvo- 
sok soraiban mai nap is, makacsul és látni nem akarón. Ezzel szem- 
ben a hús nélkülözhető voltát nem csak empirikusan, hanem számos 
nagy kiterjedésű és megbízható fiziológiai kísérlettel is bebizonyították. 
Rubner is elismeri, hogy hús nélkül tartósan meg lehet élni minden 
zavar nélkül, és nincs ma fiziológus, aki ennek ellentmondana. Amit 
Rubner nem tart elfogadhatónak, az a vegetárizmus, a vak rajon- 
gók által legjobban kompromittált izmus-ok egyike. Rubner szerint 
tisztán növényi táplálékon azért bajos tartósan minden zavar nélkül 
élni, mert nem teszi lehetővé az étrend kellő változatosságát. Külö- 
nösen a keveset mozgó, zárt helyiségekben dolgozó városi embernél 
fontos ez a szempont, de mindenesetre csak általánosságban érvényes. 
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 Aki egyénileg nem szenved az ételek egyhangúságától, avagy min- 
dennemű állati élelmiszer nélkül is eléggé változatosan képes főzni, 
az igenis zavartalanul élhet vegetárius módon. A legtöbb ember 
azonban nem lesz erre képes. Ámde, ha csupán a húst hagyjuk el, 
de a többi állati élelmiszertől (tej és tejtermékek, tojás) nem zárkó- 
zunk el (közönségesen az ilyen táplálkozást is vegetárizmusnak neve- 
zik, de persze tévesen), bizonyos, hogy általános érvénnyel kimond- 
ható, hogy állandóan teljesen zavartalanul és minden fiziológiai és 
gyakorlati szempontot kielégítően láthatjuk el táplálkozásunkat. Ma 
már nincs az a tudományos álláspont, és nincs a tudománynak 
egyetlen képviselője sem, aki a húst elengedhetetlennek, vagy akár- 
csak nagyfontosságúnak is tartaná az ember táplálkozásában. 

Ez az igazság pedig mindig, de különösképen most, gazda- 
sági jelentőségével domborodik ki előttünk teljes fontosságában. Nem 
beszélek itt, nem akarok beszélni a húsfogyasztás fiziológiai előnyei- 
ről vagy hátrányairól, annál is inkább nem, mert nem vonom két- 
ségbe, hogy a hús — mérsékelt fogyasztás mellett — igen becses 
értékeket nyújt. Beérem azzal a negatív megállapítással, hogy a hús 
minden néven nevezhető hátrány nélkül mellőzhető; beérem ennyivel, 
hogy ennek az igazságnak nagy gazdasági jelentőségére reámutat- 
hassak. A hús aránytalanul megdrágítja a táplákozást! Ez a 
szempont követeli a maga részére érdeklődésünket most, amikor fon- 
tosabb mint máskor, hogy minél szerényebb anyagi eszközökkel minél 
megfelelőbb táplálékban lehessen része a megszorult embereknek. 

Ha mennyiség és minőség tekintetében egyaránt megfelelő, 
viszonylag olcsó táplálékot akarunk előállítani akár az egyéni ház- 
tartásban, de még inkább nagyobb tömegeket ellátó alkalmi étkezők- 
ben, népkonyhákban, akkor a húst mellőznünk kell. A táplálék gerin- 
cét a következő élelmiszerek szolgáltatják: 1. Gabonafélék (lisztek, 
rizs, árpa, köles, tengeriliszt és dara), 2. burgonya, 3. hüvelye- 
sek; ezekhez járulnak: 4. tej és tejtermékek (tehéntúró), s végül 
— ha lehet — tojás és különböző  növényi élelmiszerek (ká- 
poszta, paradicsom, zöld főzelékek); de a felsoroltak közül az első 
négy élelmiszercsoport a szükséges minimum. Ha azután akarunk és 
módunkban áll a gyomor csökönyös konzervativizmusának és a tömeg- 
pszichének is némi engedményt tenni, akkor olcsó állati élelmiszerek- 
hez fordulhatunk, aminők a vágóhidakon rendes körülmények közt 
veszendőbe menő töméntelen vér (mely igen koncentrált táplálék), 
továbbá az olcsó marhatüdő és máj, mely nyersanyagok lisztes élelmi- 
szerekkel keverve igen jó és olcsó hurkaféléket szolgáltatnak és ennél- 
fogva nagyon megérdemlik a figyelmet. Az állati élelmiszerek közül 
még a szalonna az, mely méltánylásra számíthat; tudjuk ugyanis, hogy 
a zsírok a legtöbb energiát szolgáltató táplálóanyagok, már pedig a 
nálunk megszokott zsírfélék között a szalonna még a legolcsóbb, 
sokkal olcsóbb, mint pl. a vaj. 

Néhány eklatáns számadat* illusztrálni fogja a húsmentes táp- 
lálék gazdaságos voltát a hússal szemben: 

* Az adatok a széltében elterjedt König-féle Nahrwerttafel-ből valók. 
Ε munka ára 1,60 fillér. 
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                                                           100 gramm tápláló értéke 10 Kaloria ára (mai árak)  

                                                                Kaloria  egység)                                fillér 
Marhahús (sovány)                               121,1                                              15,0 
Búzaliszt                                                     43,0                                                    1,7 
Búzakenyér                                          265,7                                                    2,6 
Rozskenyér                                        217,7                                                    1,9 
Rizs                                               343,6                                                    1,3 
Burgonya                                        89,0                                                    7,7 
Bab                                                                263,0                                                     1,9 
Tehéntej                                                66,7                                                          4,5 
Tehéntúró                                       123,0                                                    3,3 
Tojás                                        165,9                                                    7,9 

A második számoszlopból látható, hogy a felsorolt állati eredetű 
élelmiszerek egytől-egyig tetemesen drágábbak a felsorolt növényi 
anyagoknál, ha áraikat az egyedüli ésszerű alapra vezetjük vissza, 
azaz egyenlő táplálóértékeket szolgáltató mennyiségeiknek árait vetjük 
egybe. Mint két ellentett pólus állnak szemben a hús és a burgonya, 
mely utóbbi közel 14-szer olcsóbb, mint az azonos táplálékértékű hús. 

Lássuk két az életből vett példán, miként jut kifejezésre ez a 
viszony a gyakorlatban. Az első példa egy budapesti népkonyhai 
ebéd. A szokványos jótékony népkonyha az ő húslevesből, főzelékből 
és főtthúsból és egy darab kenyérből álló ebédjével (az adatokat 
közvetlen fölvételeim alapján ismerem). A felhozott példa: húsleves 
rizzsel, burgonyafőzelék hússal, kenyér. Egy ebédadag táplálóértéke 
számításom szerint 572 kalória, a hozzá fölhasznált nyersanyagok ára 
21,1 fillér, vagyis 100 kalória 3,7 fillérbe kerül. Az ezzel szembe- 
állítandó példa egy a főváros saját kezelésében működő népkonyhának 
egy ebédje: babfőzelék, túróscsusza, kenyér. Egy ebédadag tápláló- 
értéke 1415 kalória, nyersanyagainak ára 19,9 fillér,  tehát 100 
kalória ára 1,4 fillér, Amint látható, a táplálóértéket véve alapul, 
a jótékony népkonyha ebédje 2,6-szer drágább az utóbbinál, amellett, 
hogy a fogyasztók ízlésének is a második felel meg inkább. 

A táplálkozás kérdésének minőségi része kapcsán néhány szóval 
ki kell még térnem a fehérjekérdésre. Akik a húst bálványnak 
tekintik, rendszerint azzal is előhozakodnak, hogy a hús rendszeres 
hiánya folytán fehérjeszegénnyé lesz a táplálék. Nos, ez az aggodal- 
maskodás teljesen tárgytalan, mert hiszen a hüvelyesek gazdagabbak 
fehérjében a legdrágább színhúsnál is. De még ha ezektől eltekinte- 
nénk is, az olyan táplálékban, melynek gerincét a többi fennebb 
elsorolt élelmiszercsoportok képezik, minden külön gond és figyelem 
ráfordítása nélkül is mindig lesz annyi fehérje, amennyi az ember 
részére kísérletileg szükségesnek bizonyult. 

Térjünk át már most a kérdés kvantitatív részére. Azok a 
fiziológusok, akik az ember táplálékszükségletének mennyiségére nézve 
az első normákat felállították, még semmiféle kísérleti alappal és 
adatokkal nem rendelkeztek. Ma már székében ismert nagyszabású 
kísérletekből kétségbevonhatatlan helyességű számadatok állnak rendel- 
kezésünkre, melyek tekintélyesen alacsonyabbnak mutatják a táplálék- 
szükségletet, mint a régebbi normák (Chittenden). 
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Jelen sorok keretében nem   foglalkozhatom   bővebben   ezzel a 

részlettel. Tisztán gyakorlati szempontokat akarván követni, ezek 
kedvéért inkább mellőzök olyan számadatokat, melyeken a régihez 
való ragaszkodás fönnakadhatna. Ha tehát ily alapon azt mondom, 
hogy nehezebb fizikai munkát nem végző felnőtt ember napi táp- 
lálékszükséglete 2200—2400 kalória, ezen senki nem találhat 
komoly kivetni valót. Bizonyos, hogy ez a mennyiség nagyobb a 
fiziológiai minimumnál, de ennek így is kell lenni a gyakorlatban. 
Azután meg pár száz kalórián nem is észszerű vitatkozni, ha nem 
elméleti igazságról, hanem a való életről van szó. Hiszen vegye elő 
akárki az említett König-féle táblázatokat és számítsa ki bármely 
nélkülözéstől ment polgári család egyheti élelmiszerfogyasztásából, 
mennyit tesz ki a naponkénti és fejenkénti átlagos fogyasztás: azt 
fogja látni, hogy még nem mértéktelen embereknél is 50—100 per- 
centtel meghaladja a 2400 kalóriát. Az egyéni háztartásban 
tehát minden reform nélkül is 50—100%-os megtakarítást 
l ehe t  e l é rn i  azza l ,  ha  az  ember  ce ruzá t  fog  a  kezébe  é s  
egy König-féle táblázattal ellenőrzi a fogyasztás mennyisé- 
gét! Ha ehhez még hozzájárul a hús kiküszöbölése, vagy legalább 
is minél alaposabb leszorítása (mindenekelőtt semmi jogosultsága 
sincs naponta kétszer, de még aki szereti is a húst, az is teljesen 
elengedheti a hét néhány napján), akkor a megszokotthoz képest 
bámulatos mértékben redukálódik a táplálkozás költsége. 

Ami a tömegélelmezést illeti (népkonyhák, egyesületek alkalmi 
étkezői, stb.), itt a mennyiségi kérdést külön szempontból kell 
elbírálnunk. Itt legkevésbé dolgozhatunk minimumokkal. Többnyire 
szükséget szenvedő fogyasztókról és rendszerint csupán a főétkezésről 
(ebéd) van itt szó. Az ebéd általában a napi szükséglet felét öleli fel, 
tehát célszerűen mintegy 1200 kalória táplálóértékkel kell 
bírnia. Ennél kevesebbet adni az amúgy is szűken táplálkozó embernek 
nem szabad, viszont, ha többet adunk, nem kell attól tartanunk, 
hogy a túltáplálkozás bűnét mozdítjuk ezzel elő. Ismét a fönt egy- 
mással szembeállított két népkonyhai ebédre utalok. A „húsbázis”-ra 
épített, megszokott népkonyhai ebéd — amint látjuk — csak felényi 
táplálóértéket nyújt a szükséghez képest, s amellett még így is 
drágább, mint a nem fölösleges többletet nyújtó húsmentes ebéd. 
Igaz, hogy az ilyen hústartalmú ebéd is jobb a semilyen ebédnél; 
azonban mégis csak koplalni kell mellette, és eltekintve a fogyasztó 
szubjektív érzésétől, kétségkívül részleges inanációt jelent a szerve- 
zetére nézve. Ha tudjuk, hogy teljesen higiénikus és megfelelő ebédet 
is olcsóbban lehet előállítani, akkor hathatósan kell arra törekednünk, 
hogy az ilyen hibák kiküszöbölődjenek. 
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Rónai Zoltán: Munkanélküli és dolgozó 
munkások védelme a háborúban 

 ét központi feladata van a háború gazdaságpolitikájának. Az 
egyik: gondoskodni arról, hogy legyen elegendő élelmiszer. 
A másik: gondoskodni arról, hogy az élelmiszerek eljussanak 
a tömegekhez. A fizetni tudó vevők számát nagy mértékben 
csökkentette a háború. Már a béke utolsó szakában jórészt a 

háborús feszültség idézte elő a közgazdaság válságos állapotát. Ez a válságos 
állapot s az ezzel járó munkanélküliség mind kritikusabbá vált a háború ki- 
törésével. 

Pontosan nem tudjuk megmondani, mekkora ma a magyarországi 
munkanélküliség. De minden jel arra mutat, hogy a már meglevő munka- 
nélküliséget a háború fokozta. Ez következtethető a budapesti munkaközvetítő 
intézetnek, a szakszervezetek munkaközvetítőinek, az egyes iparágaknak jelen- 
téseiből. A gazdasági szervezeteknek a székesfőváros kérdőívére adott válasza 
szerint pl. Budapesten jelenleg 10—11.000 munkanélküli munkás van az építő- 
iparban, 2000 a nyomdaiparban. Az Országos iparegyesület ankétje szerint a 
női ruhaiparban 16.000 munkanélküli munkás és munkásnő van. A fővárosnak 
az elöljáróságok és a házmesterek segítségével szétosztott és szeptember 
12-ig beérkezett kérdőívei 19491 férfi és 12123 női munkanélküliről tesznek 
tanúságot. De ha tudjuk, hogy a főváros kérdőívei mennyire nem jutottak el 
a munkanélküliek jelentékeny rétegeihez, akkor ez a szám valósággal meg- 
döbbentő. 

A munkanélkülieket lakásukon felkereső számlálóbiztosok segítségével 
történő felvétel kétségtelenül pontosabb képet adna a munkanélküliségről, 
de ez a kép a háborús gazdaságban napról-napra erősen váltakozik. A hadi 
rendelések szétáramlása a munkanélküliséget némileg csökkentette. Ε rende- 
lések apadása, a nyersanyagszükség növekedése a munkanélküliség ijjesztő 
felszökkenésére vezethet. 

A meglevő munkaalkalmak tökéletesebb kihasználása a munkaközvetítés 
egységesítése révén némi mértékben szintén hozzájárulhatna a munkanélküliség 
csökkenéséhez. A háború gazdasági politikájának az a vezető szempontja, 
hogy lehetőleg a meglevő intézmények segítségével iparkodjunk kielégíteni 
a felmerült új szükségleteket, a munkaközvetítés kérdésénél is figyelembe 
veendő. Új, be nem vált intézményekkel való kísérletezést, most, amikor igen 
gyors, eredményes cselekvésre van szükség, ha csak lehet kerülnünk kell. 
A meglevő munkaközvetítő intézményeknek szorosabb kapcsolatba való hoza- 
tala: ez legyen ma a főfeladatunk. A fővárosban történt is erre nézve 
valami, bárha a budapesti munkaközvetítő intézet és a szakszervezetek, vala- 
mint a munkaadói munkaközvetítők erőteljesebb együttműködése tekintetében 
sokat lehetne még tenni. Vidéki városokban a városi tanács a munkások és 
munkaadók képviselőinek bevonásával létesítsen paritásos munkaközvetítőt a 
szakszervezetek és a munkaadó szervezetek esetleg meglévő munkaközvetítő  
szerveinek közreműködése mellett. A kisközségekben és nagyközségekben 
mutatkozó szükségletet a községi elöljáróságok közölhetnék a szolgabírákkal. 
A szolgabírák, városi tanácsok és a budapesti munkaközvetítő intézet a keres- 
kedelmi minisztérium egy erre a célra kijelölt osztályához juttatná adatait 
 



210        Rónai: Munkanélküli és dolgozó munkások védelme a háborúban 
ahol munkások és munkaadók paritásos bevonásával bizonyos irányítást lehetne 
gyakorolni Magyarország· munkaközvetítésére nézve. Az egész ország munka- 
közvetítésének ilyetén módon kapcsolatba hozatala lehetővé tenné a munka- 
nélküli ipari munkásoknak a mezőgazdasági munka terén való alkalmaztatását 
is. Valami nagy eredményeket ettől nem várhatunk, de kétségtelen, hogy 
különösen országunkban igen sok olyan ipari munkás van, aki valamikor 
mezőgazdasági munkás volt és így a mezőgazdasági munkához jól ért. 
Természetesen az ipari munkásnak a mezőgazdasági munkára való fel- 
használása csak úgy történhetnék, ha — mint azt Németországban megtették — 
nem helyeznék őket a mezőgazdasági munkás-, illetőleg cselédtörvény alá s 
bérminimumokat biztosítanának részükre. Az országos munkaközvetítés sikerét 
kétségtelenül előmozdítaná, ha az állam ingyenes, vagy kedvezményes vasúti 
jegyet juttatna az új munkahelyre   siető munkás részére. 

A meglevő mankaalkalmak kihasználásánál hasonlíthatatlanul fontosabb 
új munkaalkalmak megteremtése. Új munkaalkalmak teremtésében a legtöbbet 
tehet a leggazdagabb vállalkozó: az állam. 

Az állam magatartására nézve kétféle álláspont képzelhető. Az egyik 
a magyar kir. belügyminiszternek a városokhoz és községekhez intézett 
147.500/1914/III. sz. rendeletében jut kifejezásre. Ε rendelet vezető gon- 
dolata a takarékosság. A miniszter szerint a fejlesztés minden tervét félre 
kell tenni, a még meg nem kezdett beruházási munkálatokat teljesen el kell 
halasztani, a már megkezdett beruházásokat, amennyiben ez jelentékeny 
károk nélkül lehetséges, félbe kell szakítani. A mozgósítás által helyükről 
elhívottak munkáját az otthonmaradottak fokozottabb erőfejlesztésével kell 
pótolni. A másik álláspont szerint a megbénult közgazdaság mesterséges 
felélesztője egyedül csak az állam lehet. Ha a közgazdaság tervezetének 
megmerevedését az állam és a hatóságok még előmozdítják a termelés 
mesterséges megakasztásával, akkor ez az ország közgazdaságára nézve 
katasztrofális krízisre vezethet. Az állami takarékosság voltakép itt pazar- 
lás, mert a nemzeti vagyon lehető gyarapítását megakadályozza. Pazarlás azért is, 
mert a megbénított gazdaságok nem foglalkoztathatnak munkaerőket és az 
állam kénytelen a lakosság jelentékeny részét minden ellenérték nélkül eltartani. 

Ezért az állam necsak maga folytassa fokozott erővel a megkezdett 
beruházásokat, necsak maga eszközöljön beruházásokat, hanem buzdítsa erre 
a tőle függő összes közösségeket, elsősorban a községeket. Az a temérdek 
feladat, amely városaink fejlesztése terén felmerül, részben a háború ideje 
alatt is megoldható. Szászország 30,000.000 márkáig bocsátott a községek 
rendelkezésére kölcsönt a munkanélküliség· leküzdése és a hátramaradottak 
segélyezése céljából. Azok a községek, amelyeknek anyagi ereje megengedi, 
saját vagyonukból végeztessenek közmunkákat s még pedig igen sürgősen. 
Azoknak pedig, amelyek ezt nem tehetik, adjon kölcsönt az állam. 

Az állami és egyéb közhatósági munkák terén a vezető elv az legyen, 
hogy elsősorban az állam ne szükségmunkákat végeztessen, hanem rendes 
közmunkákat, a produktív beruházásokat hajtsa végre, fokozza. Ennek 
megvan az az előnye, hogy foglalkozáshoz juttatja a szakmunkások ezreit, 
akiknek ezzel megóvja standardját, fogyasztó képességét, nem teszi ki őket 
annak a veszélynek, hogy durvább munkák végzésével csökken szakmabeli 
munkaképességük. Továbbá a rendes közmunkákkal, különösen az építő 
munkák végzésével egész csomó iparágat   éleszt   fel, hoz   mozgásba.   Így az 
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építő ipartól függ a tégla, mész, agyagárú, fuvaros, elektrotechnikai, szoba-  
festő és még egy csomó más ipar. Anglia elhatározta, hogy a háború ideje 
alatt nagy mértékben épít munkáslakásokat. Ezen a módon nálunk is egy 
csapással nemcsak a munkanélküliségen, hanem az égető lakáskérdésen is 
lehetne segíteni. De nemcsak munkáslakások, hanem vasúti állomások, iskolák, 
kórházak építése, vasutak építése, vaggonok készítése, a munkanélküliek 
részére téli ruhák és cipők gyártása és egy egész csomó produktív közmunka 
feladata vár sürgős megoldásra. A községek parlagon heverő földjeinek vete- 
ményes kertek céljaira való átengedése, mint ezt pl. Köln és Barmen városa 
tették, követésre méltó példa. 

Rendkívüli mértékben növekedett a háború alatt a konfekciós ipar 
krízise következtében a nők munkanélkülisége. Minden ingyen végzett kötő- 
és varrómunka közvetve a munkanélküli nők helyzetének súlyosbít ója. Varró 
és kötőszobák felállítása, ahol nyers anyagot — egyes német városok min- 
tájára — a községek nyújthatnának, égetően sürgős feladat. 

Különösen jellemzi a háborús munkanélküliséget a keresetnélküli, se- 
gélyre szoruló szellemi munkások nagy száma. Ily körülmények között nem 
szabadna a közigazgatásnak, a postának, vasútnak, iskoláknak rosszul fel- 
fogott takarékosságból az otthonmaradott tisztviselők túlmunkájából élni. 
A közigazgatás nagy csomó új feladata lehetővé tenné a szellemi munkások 
jelentékeny részének az állami és községi közigazgatásban, állami és községi 
üzemekben való elhelyezését. 

Ha az állam és közhatóságok által adott ipmulzus a gazdasági élet 
megakadt vérkeringését a rendeshez közeleső állapotba hozza, akkor csökken 
minden egyéb, a termelés rendes folyamatának biztosítását célzó intézkedés 
jelentősége. De még emellett is felmerülhet annak a szüksége, hogy az állam 
olyan üzemeket, amelyek tudnának termelni, csak a megkívánt profit kilátás- 
talansága tartja vissza őket a termeléstől, a termelésre kényszerítsen. Magyar- 
országon az ipar a legkülönbözőbb kedvezmények, közszállítások és szubven- 
ciók révén annyira hozzá van láncolva az államhatalomhoz, hogy az állam- 
hatalom a közvetett kényszer alkalmazása nélkül is üzembe tud hozni számos 
az említettük okból parlagon heverő vállalatot. Ha kell, a közvetlen kényszer- 
eszköz alkalmazását sem tartjuk helytelennek. Különösen figyelemmel kellene 
kísérni ily szempontból a kartellek működését. A kartellek a termelés kor- 
látozása révén a békés krízis idejében a munkanélküliség kárát mindig át 
tudták jelentős mérvben hárítani a munkások vállára. A háborús időben az 
államnak ezt lehetetlenné kell tennie. A kartellekkel szemben való energikus 
eljárás tekintetében nagy figyelmet érdemel a porosz kereskedelmi miniszternek 
augusztus 30-iki rendelete. Megszüntetendő minden olyan kedvezmény, amely 
nagy privilégiumokkal bíró vállalatnak üzemkorlátozásra ad módot, így pl. a 
Közútinak a szerződéses kötelezettsége alól adott felmentése. 

A munkaalkalmak csekély száma következtében minden közmunkánál 
és magánmunkánál a gazdaságosság elvét fokozottabban kell szem előtt tar- 
tani. Minél több munkásnak megélhetését biztosítani, ez az elv hassa át a 
közmunkák és magánvállalatok vezetését egyaránt. Túlórákon át való dolgoz- 
tatás, hosszú munkaidő helyett a munkásokat váltakozó rétegekben kell lehe- 
tőleg dolgoztatni. A kereskedelmi miniszter rendelete, amely a vasárnapi 
munkaszünetet korlátozás nélkül felfüggeszti, beleütközik ebbe az elvbe. 
Ügyelni kell arra is, hogy bizonyos bérminimum alá ne   szálljon   a   váltakozó 
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rétegekben foglalkoztatott munkások bére.   Ily   bérminimumokat   állapít   meg 
például Nürnberg városa. 

Minél több munkaerő foglalkoztatásának érdeke maga után vonja, hogy α 
közszállításokban minél több üzemet kell részesíteni. Amennyiben ez lehetséges, 
közvetítők mellőzésével ipartestületek és szakszervezetek részére adassanak 
ki a hadsereg szállításai. A háborús krízis amúgy is nagyban előmozdítja az 
ipari koncentrációt kis existenciák megsemmisítésével. Nem szükséges ezt 
felesleges módon növelni azzal, hogy pl. a prémmellényszállítások kismesterek 
és munkások konzorciuma helyett a nagybankoknak jutnak. A kis- és közép- 
iparosok és munkások konzorciumai részére az államnak nyers anyagot, esetleg 
munkaeszközöket is kellene nyújtani, valójában csak a munkásnak és a helyi- 
ség használatának bérét fizetné készpénzben az állam. 

A háborús belső politikának arra kell törekednie, hogy α háború 
a béke által teremtett gazdasági és kulturális értékekben a lehető leg- 
kisebb rombolást vigye véghez. Ezért a háborús közmunkáknál és magánvál- 
lalatok munkáinál az államnak lehetőleg biztosítani kell a munkásság békében 
nehezen megszerzett standardját. A háború bérharcokra nem alkalmas idő, 
viszont csak az egyéni hasznukat néző vállalkozóknak meglehetősen alkalmas 
a bérharcok által teremtett, különösen a kollektív szerződésekben lefektetett 
eredmények megdézsmálására. A minimális bérek megállapításának feladata 
mindig ott válik aktuálissá, ahol a munkások szervezetei nem működhetnek 
kellő módon, így különösen az otthoni munkánál. Ezért minimális tisztességes 
bérek, minimális tisztességes munkafeltételek betartását a társadalom belső 
békéje megóvásának érdekében a háború idejében fokozottabb mértékben 
kell az államnak megkövetelni, mint a békében. Ily feltételek megállapítá- 
sára törekedjék az állam ott, ahol saját regiejében végez valamely munkát 
és ily feltételek, illetőleg a tarifaszerződések betartását írja elő minden olyan üzem 
részére, amely az állammal vagy a hatóságokkal valaminő gazdasági függési visz ony- 
ban van. Titkos minősítési listák vezetése ezen a téren távolról sem elegendő. Az 
állam a vállalatok szociálpolitikai magatartásáról nyilvános jegyzéket vezes- 
sen és a rossz minősítésű vállalatok ne juthassanak többé hatósági munkák- 
hoz vagy hatósági támogatáshoz. 

Ott, ahol a produktív munkával való foglalkoztatás lehetősége meg- 
szűnik, fellép a segélyezés szüksége. A háború szociálpolitikájának axiómája 
legyen: ha csak lehet, munkát, ne segélyt! A munka produktív s nem demora- 
lizál. Ahol pedig a segély elkerülhetetlen, ott a formája legyen a legkevésbbé 
megszégyenítő, a legkevésbbé demoralizáló. Egyszer s mindenkorra ki 
kellene az államnak jelentenie, hogy annak a támogatása, aki a háború követ- 
keztében munkát veszített vagy nem talál munkát, nem tekinthető szegény- 
segélynek. A segélyezés demoralizáló hatását csökkenti az is, ha a segélyre 
a munkanélkülinek, ha nem tud munkát kapni, igénye van a közösséggel 
szemben. 

A magánjótékonyság (eltekintve a szegények kölcsönös segítésének 
jelentékeny területéről) úgy is a nagy néptömegeknek aránylag keveset fog 
nyújtani. Az előtérben mégis a munkanélküliek karitatív jellegű segélyezése 
van. Ki kellene domborítani a jótékonysággal szemben a községeknek és végső 
fokon az államnak szerepét s kötelességét. A normális esetekben támogasson 
a község. Ha ez nem bírja, segítse ki az állam. Az önkéntes adományozás 
helyét,    amely   a   durvák    adómentességét    és    a    jóérzésűek    progresszív 
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adóztatását  jelenti,   foglalja el a kényszerű,   igazságos   elven nyugvó adózás.    
Nagy szerepe marad a jótékonyságnak, ha az rendkívüli esetekben (pl. beteg- 
ség, szülés stb.) lép közbe lehetőleg minden feltűnés nélkül. 

A segélyezés megszégyenítő és demoralizáló hatását nemcsak a segé- 
lyezés eredetének, hanem a segélyek kiosztásának kérdése is befolyásolja. 
A segélyeket a hatóságok ne a rendes szegénysegélyezés kálváriaútján adják 
ki. Ne a „szegénye-ékhez eddig beosztott hatósági közegeik útján. Vonják 
be a munkába azokat a hatósági és társadalmi szerveket, akiktől a munkás 
jogos igényét kapja s nem alamizsnát kér. Elsősorban a munkásbiztosító 
pénztárakat s a szakszervezeteket. 

A munkanélküliségi biztosítás egy elterjedt módja az, ahol a hatóság 
a szakszervezet juttatását kiegészíti. Ezt az elvet alkalmazzák nem egy helyen 
a háborús segítésnél is. A hatóság itt megtakarítja az ellenőrzést, a segély 
egy részét, melyet a szervezet nyújt s segíti megőrizni a szervezett munkás 
anyagi és erkölcsi standardját. Ezt a morális standardot sokhelyütt, így pl. 
Berlinben, Frankfurtban annyira becsülik, hogy a város a kiegészítés révén a 
szervezett munkásnak többet nyújt, mint a szervezetlennek. A szakszervezet 
támogatása itt a szervezet által kivívott erkölcsi és anyagi színvonal meg- 
mentését jelenti s nem mint a kormányelnök úrnak a Szakszervezeti Tanács 
beadványára adott válasza véli, a szervezetlen munkásnak a segítésből való 
kizárását. 

Ahol a segítésre jogot teremthet az állam, teremtse meg. Az alamizs- 
nánál többet ér pl. a kötelező felmondási időre járó bér vagy a bevonult 
alkalmazott törvényes kárpótlási joga. Az 1907. XLV. te. 40. §-a szerint a 
gazda a háború beálltával a bevonult cseléd családját lakásából minden kár- 
pótlás nélkül kiteheti. Ha nem teszi, jótékonyságot gyakorol. Az ipartörvényünk 
módot nyújt arra, hogy a főnök kereskedelmi alkalmazottját, ha vele úgy 
állapodott meg, minden felmondás nélkül kitegye. Németországban, Ausztriá- 
ban nem. A főnök, aki felmondási időre járó fizetésen ezreket takarít meg, 
de valami gyűjtésre százakat ad, jótékony férfiú. Aki házbért nem tud fizetni, 
Németországban a moratórium alapján nem fizet. Nálunk a háziúr könyörületessé- 
gére van utalva. A lakáskérdésnek ilyetén megoldása szociálpolitikai szempontból 
semmikép sem helyeselhető. A moratóriumnak a fizetni nem tudó lakóra való 
kiterjesztése, továbbá a felmondási idő törvényes meghosszabbítása nélkül a télen, 
háború idején valóságos táborok fognak tanyázni a város rétéin. Elismerem, pro- 
bléma a csak a lakbérből élő, jelzálogi terhekkel túlterhelt háziurak kérdése is. De 
sokkal kisebb jelentőségű, mint a fizetni nem tudó lakóké. S ez a kérdés 
nálunk talán állami úton megoldható azon elv alapján, melyet München házi- 
urai részben társadalmi úton próbáltak alkalmazni: a nem fizetett házbérek 
által előállott veszteségeknek egy városon belül az összes háziurak és jel- 
zálogos hitelezők között való arányos elosztása útján. 

Összefoglalva: a háború szociálpolitikája arra törekedjék, hogy mun- 
kát teremtsen a munkások részére s segítséget, de ne alamizsnát adjon 
annak, akinek munkát nem tud adni. Az erkölcsi önérzet a legértékesebb 
jószágok egyike. Az állami önállóság megvédésének is nyilvánvalóan nagyobb 
biztosítéka, mint a lesülyedésnek, a morális züllöttségnek az érzése. 
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kapitalista fejlődés első évtizedei elképzelhetetlenül nagy 
nyomorúságot és szenvedést jelentettek a munkásosztályra. 
A kizsákmányolást semmiféle törvényes  intézkedés sem 
gátolta és így az egyes   üzemek egymással versenyezve 
szorították   le   a   munkabéreket   elképzelhetetlenül   ala- 

csonyra. Ezzel   együtt járt a munkaidő   korlátlan   kiterjesztése is. A 
munkások rossz és hiányos táplálkozás mellett naponta tizenhat-tizen- 
nyolc órát   dolgoztak és nem is gondolhattak arra, hogy kellően ki- 
pihenhessék magukat. A nők és kisgyermekek foglalkoztatása szintén 
rohamosan tért hódított és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a munkás- 
osztály testi és szellemi elsatnyulása ijesztő mérveket öltsön. 

A munkásosztály gyors züllése, halálozási arányának emelkedése, 
a járványos betegségek terjedése döntötte meg azt a felfogást, hogy 
a munkáltató és munkás közötti viszonyba az államnak nincs beleszólása, 
hogy az „erők szabad versenyét” törvényes intézkedésekkel nem 
szabad megbolygatni. Ezen a helyen fölösleges arról bővebben írni, 
hogy a munkásvédelem és munkásbiztosítás milyen elsőrangú állami 
és gazdasági érdek. Ma már csak a legelfogultabb és legkorlátoltabb 
kapitalisták tiltakoznak a munkásbiztosítás terhei ellen. A józanabbak 
belátják és tudják, hogy a munkásbiztosítás az ipari termelés biztosí- 
tásának nélkülözhetetlenül szükséges előfeltétele, hogy az abból eredő 
terhek a legtermékenyebb befektetések közé tartoznak. De 
nemcsak a békében, hanem a háborúban is érvényesül a munkás- 
biztosítás kedvező hatása. A hadviseléshez egészséges, erős emberek 
kellenek, akik elbírják a harcok rettenetes fáradalmait. Ezt a szem- 
pontot figyelembe véve, nyugodtan elmondhatjuk, hogy valamely országa 
egészségügyét semmi sem biztosíthatja hatásosabban, mint a helyes 
alapon végrehajtott munkásbiztosítás. Hiszen általánosan ismert tény 
— írja Friedrich Vilmos egyetemi magántanár a „Munkásügyi Szem- 
lé”-ben — hogy: „Európaszerte csökken a születések száma, már 
Angliában is, ahol a nálunk oly elterjedt „egyke”-rendszer vagy a 
francia „két gyermek”-rendszer nem hódított tért. Az 1908. évben 
123.000 volt az újszülöttek száma Angliában, 1911-ben már csak 
81.645, ami a lakosság számához viszonyítva 2,9% kevesbedést mutat. 
Németországban az 1911—20. évben 1.000 lakosra 42,9 születés 
esett; 1891—1900. évben 1.000 lakosra már csak 36,7 születés 
jutott s e szám az 1900—1910. években még inkább csökkent. A 
születéseknek e csökkenése ellenére is úgy Anglia, mint Németország 
lakosainak száma emelkedik, aminek jórészt nem a bevándorlás az 
oka, hanem az, hogy a halálozási arány az utolsó évtizedekben csök- 
kent s az átlagos életkor emelkedett; e két fontos körülmény kizá- 
rólag a szociális egészségügy művelésének és a szociális egész- 
ségtan terjesztésének eredménye.” 

A háborúval a legtöbb esetben együtt járnak a járványos beteg- 
ségek is.  Most,   hogy   elképzelhetetlenül   nagy   tömegek   harcolnak 
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egymás ellen, majdnem bizonyosra vehető, hogy még a háború ideje  
alatt minden erőnkkel védekeznünk kell a fertőző betegségek ellen, 
amelyek nagyobb pusztítást tehetnek, mint a harctereken folyó küz- 
delem. Vétkes könnyelműség volna tehát, ha a legfontosabb egész- 
ségügyi intézményünket, a munkásbiztosítást elhanyagolnánk, illetőleg 
ha a kormány nyugodtan tűrné, hogy ez az intézmény a háború 
miatt csődbe kerüljön. 

De mindennél jobban bizonyítja a munkásbiztosítás nagy fon- 
tosságát az a tény, hogy a német birodalmi gyűlésnek azon az ülésen, 
amelyen a háborús költségeket megszavazták, egyúttal a munkásbiz- 
tosítás zavaratlan működésének biztosítására is két törvényt fogadtak 
el. A következő javaslatok váltak törvénnyé: 

I. Törvényjavaslat a betegsegélyző pénztárak szolgáltatásainak bizto- 
sítására. 1. §. A jelenlegi háború tartamára az összes helyi, mezőgazdasági 
és cselédpénztárak (Landkrankenkasse), üzemi és ipartestületi pénztáraknál a 
szolgáltatások a minimális szolgáltatásokban és ajárulékok az alapbér 41/2%-ában 
állapíttatnak meg. Folyó szolgáltatások érintetlenül maradnak. A biztosítási 
hivatal (határozó tanács) valamely pénztár vezetőségének javaslatára intéz- 
kedhetik, hogy alacsonyabb járulékok szedessenek be, vagy magasabb szol- 
gáltatások engedélyeztessenek, ha a pénztár szolgáltató képessége biztosítva 
van. A biztosítási hivatal ily javaslatok fölött mielőbb határozni tartozik. 
Jogorvoslat esetén a felső biztosítási hivatal dönt véglegesen. 
2. §. Hogyha valamely pénztárnál az alapbér 41/2%-ának megfelelő járulékok 
a minimális szolgáltatásokra és az igazgatási költségekre nem elégségesek, 
úgy a helyi és mezőgazdasági és cselédpénztáraknál a községi szövetség, az 
üzemi pénztáraknál a munkaadó, az ipartestületi pénztáraknál az ipartestület 
a szükséges eszközöket saját anyagi erejéből tartozik fedezni. Míg ez a helyzet 
egy helyi és mezőgazdasági és cselédpénztárnál, a községi szövetség képvise- 
lőjére bízhatja a pénztár elnöki tisztjét. A községi szövetség a legfelsőbb 
közigazgatási hatóság által a községeknek a Reichsversicherungsordnung 
111. §-ának 2. bek. szerint megállapított szövetsége. 3. §. A jelenlegi háború 
tartamára a RVO.-nak a házi ipari biztosításra vonatkozó rendelkezései hatá- 
lyon kívül helyeztetnek. Folyó szolgáltatások és esedékes járulékok érintetlenül 
hagyatnak. 4. §. A szövetség-tanács felhatalmaztatok, hogy meghatározza azt 
az időpontot, amelyben e törvény ismét hatályon kívül helyeztetik. 

II. Törvényjavaslat a betegsegélyző pénztári tagság fentartásáről. 1. §. 
A Reichsversicherungsordnung 313. §. 1. bekezdésében meghatározott belföldön 
való állandó tartózkodással egyezően bírálandó el a külföldön való tartózkodás, 
mely a tagnak hadi, egészségügyi vagy hasonló célokra való behívásával okoz- 
tatik. 2. §. Ha valamely betegsegélyző pénztár alapszabályai bizonyos szol- 
gáltatásokra várakozási időt állapítanak meg, akkor nyugszik a határidő menete 
mindazon biztosítottakra nézve, kik a jelenlegi háború alatt hadi, egészség- 
ügyi, vagy hasonló szolgálatot teljesítenek. Ha a várakozási idő eltelt, nincs 
szükség újabb várakozási idő betöltésére. Az az idő, amelyre a járulékok 
tovább fizettetnek, a várakozási időhöz hozzá számíttatik. 3. §. A biztosí- 
tásra kötelezetteknek, kiknek tagsága a Reichversicherungsordnung 314. §-ának 
első bekezdése szerint megszűnt, joguk van hazájukba való visszatérésüktől 
számított hat hét alatt a betegsegélyző pénztárba ismét belépni, ha a jelen- 
jegi háború tartama alatt hadi, egészségügyi vagy hasonló szolgálatokat  tel- 
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jesítettek. 4. §. Ezek az intézkedések csakis a birodalmi alattvalókra vonat- 
koznak. 5. §. A szövetségtanács felhatalmaztatik, hogy azt az időpontot meg- 
állapítsa, melyben ezen törvény hatályon kívül lép. 

Pedig a német munkásbiztosítás százszorta jobb helyetben van, 
mint ami örökös deficittel küzdő péztáraink. A német betegsegélyző 
pénztáraknak 1912-ben 281,391.704 márka tartalékalapjuk és 
307,231.994 márka vagyonuk volt. A balesetbiztosító pénztáraknak 
348,321.426 márka tartalékalapjuk és 226,308.935 márka vagyonuk 
volt. A rokkantpénztárnak majd két milliárd márka vagyonuk van, 
pontos számban  1.929,095,320 márka. 

A német birodalmi gyűlés mégis szükségesnek tartotta, hogy 
kivételes törvényekkel biztosítsa a pénztár teljesítőképességét. Nálunk 
a roskadozó pénztárak működésének biztosítására nem történt sem- 
miféle intézkedés, holott a mi pénztárainknak csak künlévőségeik 
vannak. Éppen ezért arra nem is lehet gondolni, hogy a járulékok 
fölemelésével segítsenek, hanem az államnak gyorsan gondoskodnia 
kellene, hogy a pénztárak annyi hitelt kapjanak, amennyi a betegek 
és balesetet szenvedettek ellátására szükséges. 

A helyzetet jellemzi, hogy nálunk komolyan foglalkoztak azzal 
a gondolattal, hogy a betegek táppénzét is leszállítják és a balesetet 
szenvedettek járulékából is levonjanak. Az Országos Pénztár igazga- 
tósága csak hosszas viták után helyezkedett arra az álláspontra, hogy 
a segítésnek ez a módja helytelen és örök szégyene volna a magyar 
munkásbiztosításnak, ha ilyen kisegítő eszközökkel lehetne csak biz- 
tosítani intézményeink fontartását. 

Németország 1891 óta 757,919.470 márka állami támogatás- 
ban részesítette a rokkantbiztosítást. Magyarországon szerencsésen 
eljutottunk oda, hogy az állam évente 1,300.000 koronát adott a 
munkásbiztosítás támogatására. A Huszadik Század 1908. december 
havi 12. számában Rónai Zoltán A magyar szociálpolitika mérlege 
című cikkében részletesen ismertette a magyar munkásbiztosítást. 
A helyzet azóta semmivel sem változott. Ezt bizonyítja az a hatá- 
rozat, amelyet a jelenlegi zavarok dolgában az Országos Pénztár 
igazgatósága a legutóbbi ülésén elfogadott. Ebből a határozatból 
vesszük ki a következőket: 

„Megállapította továbbá az elnökség, hogy az állammal szem- 
ben a következő követeléseink vannak: A bujakóros, trachomás 
betegek, valamint az elmebetegségben szenvedőkkel eddig felmerült, 
s az országos betegápolási alapot terhelő körülbelül 2 millió korona 
költség nem téríttetett meg; nem kincstári postaalkalmazottak bizto- 
sításából eredő 1,200.000 Κ eddigi járulékra a postakincstár által 
egyezségi összeg 500.000 Κ már felajánltatott, továbbá az állam- 
vasutak betegsegélyző pénztáránál megtartott vizsgálatból folyóan 
egyezmény alapján megilleti az Országos Pénztárt 360.000 Κ végül 
az Országos Pénztár 1907. 13 évi igazgatási költségekből — melyek 
az 1907. évi XIX. t.-c. 115. §.-a értelmében a kereskedelem- 
ügyi tárcát terhelik — az állam 2,945.000 koronát nem folyósított. 
A felsorolt összegek együttvéve 5,805.000 koronát tesznek ki. 
Ε tekintetben   arra az álláspontra   helyezkedett az elnökség, hogy a  
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felsorolt követeléseinkre   vonatkozó   jogainkról   lemondanánk,   ha   az  
állam 5  millió korona segélyt utalványozna az Országos Pénztárnak.” 

Sajnos a segítésnek ez most az egyedüli lehetséges módja. A 
normális időkben eltűrték, hogy a járulékhátralékok a munkaadóknál 
a végtelenségig fölszaporodjanak. Ez a hátralék most már jóval 
meghaladja a l l  millió koronát, de behajtani lehetetlen, mert semmi- 
féle törvényes intézkezés sem biztosítja, hogy azokat a munkáltatókat, 
akik a tagoktól beszedett járulékot be nem szolgáltatják, a fizetésre 
lehessen kötelezni. A künlévőség fele ugyanis olyan pénz, amelyet a 
munkások fizetéséből vontak le a pénztárak részére, de a levont 
összegeket nem szolgáltatták be rendeltetési helyére. 

Ez a képtelen állapot teszi lehetetlenné, hogy a munkásbizto- 
sító pénztárak zavarait a járulékok emelésével szüntessék meg. A 
nagyobb  j á ru lék  ná lunk  csak  a  kün lévő ségek  szaporodá-  
sára vezet.  Ismételjük tehát, hogy a segítségnek egyedüli 
lehetséges  módja  az ,  ha  az  á l lam megf ize t i  az t  a  majdnem 
6 mil l ió  koronát ,  amivel  a  pénztáraknak tar tozik .  A végle-  
ges rendezés csak a háború befejezése után történhetik meg. Minden 
bajt megszüntetne, ha a munkaadókat a járulékok pontos befizetésére 
kényszerítenek, ha a munkásoktól befizetett járulékok visszatartását 
sikkasztásnak minősítenék. Ha ez annak idején megtörtént volna, 
akkor az ország összes pénztárai fölösleggel dolgoznának és minden 
zavar nélkül kibírnák a háborús idők átmeneti bajait. 

Egy azonban bizonyos. A jelenlegi válságot nem szabad úgy 
áthidalni, hogy a beteg és balesetet szenvedett munkások segélyeit 
és járadékát megcsonkítják. Az orvoslásnak ez a módja annyira 
méltatlan volna és akkora elkeseredést váltana ki, hogy ez az orvosság 
többet ártana, mint használna! 

Mandel Zoltán:  A háború jogrendje 

mikor a társadalom minden erejét egy cél: az önvéde- 
lem szolgálatába állítja, természetes, hogy az erők moz- 
gását szabályozó rend: a jog is gyökeres átalakuláson 
megy keresztül. Amint a polgár egyéni ruháját levetve 

  más emberré, egyenruhás katonává válik, úgy az állam 
az individuális jogrend békés öltözetét ledobva, egy csapásra szociális 
állammá változik át. 

A) A háború a közjog egész rendszerét felforgatta. A változások 
elvileg két csoportra oszthatók: 

I. A háború jogot ad az államnak, hogy a hadsereg köteléké- 
ben nem álló polgáraitól is hadiszolgáltatásokat követelhessen (1912: 
LXVIII.) Minden munkaképes férfi munkabeli szolgáltatásokra köte- 
lezhető (4. §), e munka díját az állam állapítja meg, (7. §) a köte- 
lezettség nem-teljesítéséért a katonai büntetőbíróság büntet (9. §). 
Az állam kisajátítja a termelő eszközöket, amennyiben a háború 
céljaira szüksége van rájuk, a járművek, utak stb., minden közleke- 
dési eszköz használatát (10—17. §§), az ipari üzemeket és ipartele- 
peket (18. §), az ingatlant véglegesen (19. §), vagy csak beszálláso- 
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lásra (21. §), az élelmet ember és állat számára (22—23. §), egy- 
szóval kezdve az emberi munkaerőtől végezve az ingatlanon, minden 
jogtárgy, minden termelő eszköz felett az állam rendelkezik. 

Az állam az első csoportba eső rendelkezésekkel a „tulajdon 
szabadságát”, a „szabad szerződésjogot” szünteti meg önmagával 
szemben, s teszi ezzel közjogi hatósággá magát oly viszonylatok- 
ban, ahol eddig magánjogi szerződő  fél volt. 

II. Ezzel párhuzamosan oly jogterületen, ahol eddig is közjogi 
hatóságként működött, az egyéni szabadság közjogi megnyilvánulá- 
sait: a szabad mozgást, az egyesülési és gyülekezési jogot, a sajtó- 
szabadságot, a háború tartama alatt megszüntetéssel határos módon 
korlátolja. (1912: LXIII. te. a háború esetére szóló kivételes intéz- 
kedésekről). 

A haladás vonala tehát ez: ami békében szabad szerződés- 
kötésből eredt magánjogi kötelezettség volt, az közjogi kötelezett- 
séggé (büntető szankció) változik, ami békében közjogi jogosítvány 
volt, az megszűnik. 

Hogy az individuális államnak szociális állammá való átalakulása 
teljesen indokolt és helyes, nincs ember aki kétségbevonhatná. Leg- 
kevésbbé mi, akik az individuális akaratnak az állami cél alá való 
rendelését, a termelés és forgalom feletti állami rendelkezést a tár- 
sadalom békeidőn való boldogulásához is szükségesnek valljuk. A tör- 
vények végrehajtása tárgyában tett intézkedéseket is helyeseknek tart- 
juk, és kifogásunk csak az ellen van, hogy az állam a részére biztosított 
hatalmat nem veszi kellő mértékben igénybe. Az ipari élet pangása 
és az ennek következményekép fellépő munkanélküliség és drágaság 
ellen a helyzettel visszaélő egyes ipari üzemek birtokba vétele, 
amire az államnak a törvény módot nyújt, vagy a vele való fenyege- 
tés sokkal hatásosabb eszköz volna, mint némely görögtüzes társa- 
dalmi akció. Az a rendelet pedig, amelyet az élelmiszerek árának 
mesterséges megdrágítása ellen adott ki a minisztérium, teljesen hatás- 
talan érvényesítése a nagyüzemek ellen és nem nyomorult kofák ellen 
szánt jogszabálykészletnek. 

B) A háború jogrendje, mint láttuk, a magánjogból kiszakított 
és a közjoghoz csatolt óriási területtel gyarapodott, de a megmaradt 
területen, ott is, ahol elvi változás nincs, lényeges változást hozott, 
midőn a kötelmek teljesítésére halasztást, moratóriumot adott.* 

A M. a bankokat feleslegesen nagy védelemben részesíti, ötlet- 
szerűleg bár, de gondol az ipari és kereskedelmi üzemekre, kedvez 
a földbirtoknak, de egyenesen kiszolgáltatja azt az osztályt, amelynek 
nem volt érdekeiért helytálló szervezete: a magánembert, a fogyasztót. 

I. A M. az osztrák M.-mal nagyjában egyezőleg havi 200 
koronában állapítja meg azt az összeget, amelyet a betét vagy folyó- 
 

* A moratórium tárgyában a következő rendeletek jelentek meg: 
5715/1914 M. E. szám alatt az I. rendelet, ezt nem tárgyaljuk, mert hatályát 
vesztette; 6045/1914 M. E. sz. a. e rendeletet M. rövidítéssel jelöljük; 6796/1914 
M. E. sz. a. kiegészítő rendelet, rövidítve Kieg. M. Hivatkozni fogunk az 
Ausztriában 1914. augusztus 13-án kibocsátott rendeletre osztrák M. rövidítéssel. 
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számla tulajdonosa a moratórium ellenére kivehet. Míg azonban az 
osztrák M. csak a betétek pánikszerű kivételét és a pénznek a for- 
galomból való kivonását akarja megakadályozni, addig a magyar M. 
úgy rendelkezik, mintha a betevők pénze a jelen viszonyok között 
kizárólag a bankok használatára volna rendelve. Ausztriában ugyanis 
a moratórium címén visszatartott követelések után legalább a tör- 
vényes kamat (5%) fizetendő, míg nálunk a bankoknak módjuk van 
— és ezzel élnek is — arra, hogy ugyanakkor, mikor az általuk folyó- 
sított hitelekért 10%-ot kapnak, saját hitelezőjüknek továbbra is a 
moratórium előtti 4 és 41/2% betéti kamatot fizessék. A betevő 
kezük között van, mert betétét ki nem veheti. Ez a jogérzet oly 
szembeszökő sérelme, aminőre nem a háború, de a bankokrácia korsza- 
kában sem voltunk elkészülve*. Hogy az államnak kölcsönei elhelye- 
zése céljából a nagybankok támogatására van szüksége, értjük, de 
nyújtson a betevőknek is módot, hogy a betéteiket az állami hitel- 
műveletek céljára a bankok utján, a moratóriumra való tekintet nélkül, 
maguk utalványozhassák és pénzük lekötöttségének előnyeit is élvez- 
hessék. 

II. Második lényeges hibája a M.-nak az a merev megkülön- 
böztetés, amelyet betét és folyószámlakövetelés között tesz. Bár a 
folyószámlakövetelés gazdasági eredeténél fogva liquidabb, mozgéko- 
nyabb, mint a betét (sokszor inkasszó eredménye) dogmatikailag a két 
pénzkezelési viszony nincs oly élesen elhatárolva, hogy ily eltérő 
bánásmód indokolható lenne. Nem tudjuk megérteni, mért ne legyen 
megadható a betéti könyv tulajdonosának akkor is, ha betéte 10.000 
koronát nem halad meg, a folyószámla tulajdonosának biztosított 
bánásmód. Mindkettőnek egyformán kell a pénz alkalmazottai fize- 
tésére. Az pedig egyenesen képtelenség, hogy adókat és közterheket 
csak annak legyen joga utalványozhatni, akinek folyószámlája, vagy 
azzá átalakítható (10.000 koronánál nagyobb) betéte van. Továbbá 
mért csak az üzlet bérére legyen felvehető korlátozás nélküli összeg, 
még a folyószámlából is, mikor a lakásunk bérét épen úgy behajtják 
rajtunk, mint az üzlethelyiség bérét? 

Ezek a tökéletlenségek feltétlenül megszüntetendők, és egy 
ontetűen kimondandó, hogy úgy a folyószámla, mint a betéti- 
könyv   tulajdonosai   fedezetet   követelhetnek   betéteikből 
 

* Hogy ez mit jelent, a következő adatok szemléltessék. (Magyar sta- 
tisztikai évkönyv 1912. Megj. 1914. 315. old.) A magyar birodalom hitel- 
intézeteinek betétállománya az 1912. évben összesen 403 milliárd korona volt. 
Ebből 5%-on aluli kamatozással 22 milliárd, az egésznek 57,5% volt elhelyezve, 
41/2%-on alulival 1 milliárd, az egésznek 25,8%. Ha most még számításba 
vesszük, hogy a betétek átlagos összege betétkönyvenként 1,902 korona, és 
a fenti 403 milliárd betét 2.123,192 darab betéti könyvön volt elhelyezve, 
a minden egyes betéti könyvből kivehető 200 korona szorozva a betéti köny- 
vek számával, adja az egész birodalomra nézve azt az összeget, amelyet ki 
lehet venni a bankokból. Ez az összeg 424.638,400 korona, kereken 424 millió 
(0,42 milliárd) tehát a bankoknál kényszerűen visszamaradt betétek 
összege  hozzávető leg  3 ,61  mi l l iá rdot  tesz  k i .  
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mindarra,    amit   a   M.    értelmében   maguknak   is   meg   kell 
fizetniük. 

Ezt az elvet majdnem teljesen megvalósítja az osztrák M., mely 
szerint a folyószámlatulajdonos nemcsak az üzlethelyiség utáni, hanem 
bárminő más bér- és haszonbértartozására is követelhet fedezetet bank- 
jától 3. § 1. a.) ;  ugyanígy nyilvánjogi biztosító intézetek a biztosí- 
tottak és hozzátartozóik irányában őket terhelő kötelezettségek telje- 
sítése céljából (3. § 1. c). 

III. A fenti elvvel szembehelyezkedve a M.   a   kis-   és   közép- 
bankokat a nagybankok vazallusaivá tette. A kisbank   a   maga   ezer 
betevőjének 200 — 200 koronát, ezenfelül az üzlethelyiség bérét stb. 
tartozik kifizetni; a nagybank ellenben a kisbanknak nála lévő folyó- 

. számlájából, vagy betétéből szintén csak 200 koronát, és üzlethelyi- 
sége, alkalmazottai bérét stb. tartozik kifizetni, legyen bár a betét 
összege 100,000 korona. Megtörténhetik, hogy a kisbank, amelynek, 
ismételjük, esetleg 100,000 koronás folyószámlája van a nagybanknál 
a moratórium alá nem eső követelések tekintetében is fizetésképte-, 
lenné válik, ami annál valószínűbb, mert a kisbankok betétállománya 
leginkább kis betétekből alakul. Természetes, hogy amikor a nagy- 
bank mégis kegyeskedik a moratórium kedvezményeitől eltekinteni és 
a kisbanknak betétét visszafizetni, ezt nem fogja ingyen tenni. Mindez 
nincs így Ausztriában, ahol a M. 3. § 3. p. szerint a takarékpénz- 
tárak és hitelszövetkezetek a folyószámlakövetelésük 50%-át kivehetik, 
ha azért van rá szükségük, hogy a folyószámlák és betétek tekintetében 
őket terhelő kifizetési kötelezettségeket maguk is   teljesíthessék. 

IV. Az osztrák M. a termelés továbbfolytatását   törekszik  biz- 
tosítani, mikor a folyószámlakövetelés 5%-át,  ha az   üzem   fentartá- 
sára szükséges (bevásárlások), igen helyesen szintén kiveszi a halasz- 
tás alól (3. § 3.). 

V. A magyar M. a háztulajdonosakat dobta oda prédául, hogy 
a bankoknak nyújtott   kedvezményekről a közfigyelmet   elterelje.   És 
minden jogérzettel szemben álló módon ugyanakkor, mikor a hadba- 
vonultak házbértartozását moratórium alá vetette, kivette az alól   az 
annuitásokat, holott jól tudjuk, — a pesti háztulajdonos, bár igen jól 
dotált, de alapjában véve csak   pénzbeszedője,   házkezelője   a   nagy- 
bankoknak.   Természetes,   hogy   a   záloglevelek   kamatait   biztosítani 
kellett,   de   ezt  a   célt   nem   érintette   volna   oly   intézkedés,   amely 
a moratórium alá eső és hatóságilag igazoltan, hadbavonulás miatt be 
nem folyt házbérek erejéig az annuitásra is halasztást nyújtott volna, 
— amint ezt a kiég.  M. nagykegyesen — de csak a záloglevélkibo- 
csátással össze nem kötött, szóval nem nagybankok által nyújtott kölcsö- 
nök tekintetében meg is tette (kiég. M. 9. §). Ezt a rendelkezést a 
zálogleveles és gyámi kölcsönökre nézve is ki kell terjeszteni. 

Itt ki kell emelnünk azt is, hogy a M. 3. §. 8. pontban említett 
és a háztulajdonosok részére rendelt fizetések, lakpénzek, segélyek 
stb. közvetlenül a háztulajdonoshoz volnának utalandók, különben azok 
nem fognak rendeltetésök helyére jutni. 

VI. A kiég. M. az augusztus  1. előtt keletkezett, de augusztus 
1. után teljesítendő kétoldalú szerződések teljesítésének módját is, (ahol 
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t. i. dolog szolgáltatásával szemben pénzszolgáltatás áll) szabályozza,  
bár ez a törvény szószerinti rendelkezései szerint nem tartozik a 
hatáskörébe; és pedig olykép, hogy a dologszolgáltatásra kötelezett- 
nek (eladónak) elállási jogot biztosít az esetre, ha a vevő nem fizet 
készpénzzel. Ez a rendelkezés, melynek itt bővebb tárgyalást nem 
igénylő részletei is vannak, legjobban megközelíti minden érdek 
helyes figyelembevételét. 

VII. A kormány azonban egy lépéssel tovább is mehetett volna, 
ha már nem állott meg ott, ahol őt a törvény (1912: LXIII.  16. §.) 
szószerinti rendelkezései megállíthatták volna. Megoldást kellett volna 
keresnie a következő kérdésre: Minő elbírálásban részesüljenek azok 
a hosszabb   lejáratú   szerződések, amelyek a háború  előtti gazdasági 
és   értékviszonyokhoz   illeszkedve   jöttek   létre? Csak   az   egyik   fél 
viselje-e az egész kárt, vagy oszoljék az meg  mindkét fél között és 
minő kulcs szerint? 

Cikkünk rendeltetése és e folyóirat iránya nem engedi meg, 
hogy e kérdés megoldásával e helyütt bővebben foglalkozzunk, de 
úgy véljük, ez a kérdés komoly tanulmány tárgya kell, hogy legyen 
az illetékes hatóságok előtt épúgy, mint a jogi szaksajtóban, mert 
e kérdés az, amely körül a legtöbb vita és per fog keletkezni. 

VIII. Ami a peres   eljárásra   vonatkozó   kormányintézkedéseket 
illeti, (I. 5761/1914 M. E., II. 13,300/1914 Ι. Μ. Ε. sz. iuristitium- 
rendeletek)   rájuk gondolva   Arany klasszikus sorai jutnak eszünkbe: 

„Testével takarja Györgyöt és úgy védi, 
Pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti.” 

A kormány nem engedi meg a perindítást halasztás alá eső 
követelés tekintetében, holott csak a végrehajtást kellene kitolni, nem 
az ítélkezést. Az adósok a bíróságok kegyelméből békében is több 
évi moratóriumot élveznek, és a perek a háború után is évekig fog- 
nak húzódni. A kormányt, úgy látjuk, inkább az vezette, mikor az 
új perek indításának lehetőségét csaknem kizárta, hogy időt adjon a 
bíróságoknak hátralékaik feldolgozására és az új perrend teljesen zavar- 
talan életbeléptetésére. Csak aztán a bíróságok tényleg erre használ- 
ják is fel ezt, a hitelezőkre, de főleg az ügyvédekre egyébként értelem 
és cél nélkül ráerőszakolt treuga dei-t! Akkor valami negatív haszna 
lesz annak az áldozatnak, amelyet a magyar ügyvédi kar e nehéz 
napokban kényszerű tétlenségével hoz, s amely az összes társadalmi 
osztályokénál nagyobb, fájdalmasabb, megértés és méltánylás nélkül 
maradtabb. 

A jog egész területén új jogviszonyokat, az egyén és az állam, 
az egyén és egyén között új kapcsolatokat látunk. A háború új köte- 
lékeket teremt és a meglevőket szorosabbra fűzi. Elektromos szikra- 
ként a békejogrend cohererjében lazán egymás mellett fekvő fém- 
forgácsokat: a jogalanyokat a háborús hullámok idejére jó vezetőkké 
teszi, a társadalomnak azelőtt szabad kuszaságban elhelyezkedett sejt- 
jeit elektromos árammal köti össze. Ez az áram: a háború jogrendje. 
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Pikler J.  Gyula:  Segélyakció a háború 
alatt 

hadbavonultak   itthon   maradt   családtagjai tudvalevőleg 
pontosan meghatározott és állandó állami segélyezésben 
részesülnek, amiben világosan kifejezésre jut az a kétség- 
telenül helyes és alapvető szempont, hogy ez a segélyezés 
nem   tekinthető   jótékony   könyöradománynak, hanem a 

nemzetnek a bevonultakkal szemben fennálló elemi kötelessége lehető- 
leges és némi teljesítésének. Ügyelnünk kell tehát arra, hogy a nemzet 
ezen — a kivitelben nagyon bonyolult és kényes — kötelességét ép oly 
hiánytalanul   és ép úgy   hivalkodás   nélkül   teljesítse,   mint a milyen 
hiánytalanul és hivalkodás nélkül végzik katonáink tűzhelyeink védelmét 
testi épségüknek és   életüknek meggondolás   nélküli   kockáztatásával 
és sokszor feláldozásával. 

Ha rámutatunk a segélyakció körül fennálló néhány hibára, úgy 
ez nem rekrimináció céljából történik — tudjuk, hogy a teljes jó- 
akarat semmilyen részről nem hiányzott — hanem azért, hogy hasonló 
hibák ismétlődésének elkerüléséhez hozzájáruljunk. 

Az állami segély első rátájának és a segélyre adott előlegnek 
kiutalása az összeírás és a kiutalás elvégzéséhez szükséges idő miatt 
sokáig késett. Az anyagi támasz nélkül maradt családok túlnyomó 
része sokgyermekű és teljesen vagyontalan és ezért a kereső család- 
fentartó hadbavonulásával a megszokott szegénységből egyszerre a 
legmélyebb nyomorba sülyedt. Közel két hónapja működöm a nép- 
segítő irodában, és valamennyien, akik ott dolgoztunk és dolgozunk, 
láthattuk, hogy a nyomornak milyen foka szakadt így a nemzet 
nagyobb részét tevő szegényekre, amely nyomort a társadalom ön- 
kéntes adományai iparkodtak amennyire lehetett enyhíteni. Hogy a súj- 
tott szegény népréteg milyen magától-értetődőséggel tűrte ezt a nyo- 
mort és milyen hálás volt minden legkisebb, részünkről neki nyújtott 
jó szóért, útbaigazításért és adományért, az egyike a legjelentősebb 
és legkomolyabb társadalmi tüneményeknek és többek közt megható 
jele volt a népesség   szelíd   lelkületének és áldozatkészségének. 

A hadbavonultak családtagjai segélyezésének előkészítése már 
a mozgósítással kapcsolatban lett volna megejthető, úgy, hogy minden 
bevonult, a ki családja támogatására igényt tart és a kinek családja 
arra rászorult, már a bevonuláskor adta volna át a katonai hatóságnak 
további eljárás végett az általa eltartott és támogatásra szoruló egyének 
névsorát, mi által az összeírás munkája és a késedelem elkerülhető 
lett volna. 

Így, habár az állami segély visszahatólag számíttatott a bevonulás 
napjától fogva, a 4—8 heti késedelem elegendő volt arra, hogy — 
mint a népsegítő irodában láttuk — s szegényes berendezés és a 
házikellékek legnagyobb része a végszükség nyomása alatt zálogba 
vándoroljon és uzsorakamatok felmerülését eredményezze*,   míg más- 
 * Majdnem kivétel nélkül minden asszony zálogcédulákkal megtömött 
erszénnyel jött a népsegítő irodába. 



Pikler J. Gyula: Segélyakció a háború alatt                                          223 

részt a szervezetlenség és a késedelem okozta szükség folytán a társa-   
dalmi erők rendszertelenül és szétforgácsolt módon kerültek akcióba. 

A legközelebbi jövőnek főfeladata e téren nem lehet más, 
mint a hatósági és társadalmi segélyakciónak az utolsó részletig ter- 
jedő, egységes és céltudatos szervezése, vagyis minden helyes szerve- 
zésnek egyedül célszerű formája: a vezetésnek egy központi kézbe 
való abszolút centralizálása és a végrehajtásnak lehető sok kézbe való 
legszélső decentralizálása. 

Hogy az egyetlen egy kézre bízott központi vezetést ne olyan 
valaki lássa el, akinek ezenkívül még más fontos dolga is van (tehát sem 
alispán, sem miniszter, sem polgármester stb.), hanem hogy ez a nagy 
feladat egy külön embernek, legyen az még oly buzgó és tehetséges, 
teljes munkaerejét kívánja, hogy továbbá ennek az egy embernek a 
helyes megválasztásától függ az egész akció sikere, az egyike a leg- 
többször hangoztatott, tehát további indokolásra nem szoruló dol- 
goknak. 

* 
A fővárosban amely a főproblémát nyújtja és amely mintául szolgál, 

a segélyakció szervezésének képe ezen elvek betartásával a következő 
volna. Egy külön e feladattal megbízott alkalmas vezető, az általa 
kijelölt számú szükséges segítő és irodaszemélyzettel. Alája rendelve 
a tíz kerületben összesen 20—30 szegényügyi előadó a szükséges 
irodai személyzettel. (A tíz kerület e célra különböző területnagy- 
ságuk és népszámuk szerinti számú — összesen 20—30 — alkerü- 
letre volna osztandó, a mi egy-két negyedóra munkája.) Minden 
szegényügyi előadó mellett az alkerület nagysága szerinti számú (2—5) 
helyettes szegényügyi előadó. Ezeknek alárendelve az önkénytes köz- 
gyámok lehető nagy számban, a kik a segélyezésre igényt tartók és 
a hatóság közti közvetítést végzik, akik tehát a segélyezésre igényt 
tarlókkal közvetlenül érintkeznek és a rendes állami segélyen kívül 
szükséges segélyezés módját és mértékét megállapítják és e célra a 
rendelkezésre álló eszközökről és módokról (népkonyha, napközi otthon, 
gyermekágyi és szoptatási segély, élelmiszerosztás, szükséglakás, 
gyermekmenhely, ingyen gyógyszer stb. stb.) a központ részéről 
folytonos, részletes hivatalos értesítést kapnak. 

A népsegítő irodában tett tapasztalataim alapján kétségtele- 
nül állíthatom, hogy ez a közgyámi intézmény, a mely nélkül 
mozogni nem lehet, csak úgy válik be, és hogy kellő számú köz- 
gyámot (kell vagy 3000-4000) csak úgy tudunk kapni, továbbá, hogy a köz- 
gyám csak úgy végzi kedvvel és buzgalommal feladatát, ha nem egy 
bizonyos terület, tehát nem egy utca, háztömb vagy ház lesz neki 
működése teréül kijelölve, hanem csak egy bizonyos, általa önként 
meghatározott számú (esetleg csak 1—2) család, amelynek gon- 
dozását, illetőleg a hatósággal szemben teljesítendő képviseletét vál- 
lalja. Ilyen módon a közgyám tisztán látja feladatát, tehát pontosan 
körülirt nagyságú feladatra, eleinte rendesen csak egy-két család feletti 
(állandó) gyámkodásra vállalkozik. De ha ezekkel valamilyen rendbe 
jött, ha viszonyaikat már jól ismeri és tudja, hogy és mikép kell rajtuk 
segíteni, úgy   hogy már   kevés dolgot adnak neki, akkor rendszerint 
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szívesen vállal további 3—4, néha 8-10-15 családot is. De ha meg 
is marad 1—2 családnál, akkor is jó szolgálatot tesz evvel és jól 
beilleszkedik evvel a kisebb, de rendszerint annál intenzívebb munká- 
val a rendszer keretébe. Az önként jelentkező közgyám tehát nem 
egy utca vagy egy háztömb, hanem egy-két, neki e célra a hatóság 
által kiosztott család feletti gyámkodásra vállalkozik és csak később 
jelenti be, vállal-e újabb családokat és erre a pontosan körülhatárolt 
feladatra tapasztalatom szerint majdnem mindenki szívesen vállalkozik 
és bőven hoz új, ugyanoly szívesen vállalkozókat és alkalmasakat is, 
úgy hogy evvel a rendszerrel tapasztalataink szerint korlátlan számmal 
lehet kapni buzgó, a nyert utasításokat figyelmesen és szeretettel 
végrehajtó közgyámokat, míg egy kijelölt terület gondozásának 
határozatlan feladata érthető módon visszariaszt és bizonytalanná 
tesz mindenkit, úgy hogy feladatától mihamar vagy visszavonul vagy azt 
kelletlenül és tökéletlenül végzi. A másik módnál ellenben mindenki maga 
szabja meg, mennyi feladatot vállal és mindenki annyi feladatot vállal, 
a mennyit körülményei szerint vállalhat, feladatát később körülményei 
és tapasztalata szerint maga növeli vagy csökkenti és elesik a merev 
területi beosztás is, a melynek már létesítése is technikailag nagyon 
bonyolult, sőt megoldhatatlan feladat. (Természetes, hogy így is minden- 
kinek lehetőleg lakásához közel lakó családokat utalunk ki gyámkodásra 
az általa kívánt számban, vagy, ha ez a viszonyok folytán nem vihető 
keresztül, távolabb esőket, de kisebb számban, a mi azonban esetről- 
esetre mindig a hatóság és a közgyám közti szabad megegyezés 
tárgya.) Csak aki a problémát tapasztalatból ismeri, tudja, hogy milyen 
döntő e különbség a terület szerinti és a vállalni kívánt családok száma 
szerinti beosztás között, hogy az egyik mennyire nem válik be és 
hogy a másik mennyire beválik. 

A rendszer működése mármost a következő: A gyámolításra 
igényt tartó jelentkezik a szegényügyi előadónál, aki utána néz az 
alfabetikus névlajstromban, nincs-e még az illetőnek gyámja. Ha nincs, 
kiosztja valamelyik közgyámnak, akihez legközelebb lakik és akinek 
a vállalt létszáma még nincs betöltve és erről alkalmas módon érte- 
síti a közgyámot. A közgyám felkeresi a gyámolításra igényt tartót 
lakásán, kitölti a célszerűen megszerkesztett kérdőívet és megállapítja, 
van-e szükség a gyámolításra vagy nincs. Ha van, javaslatot tesz a 
hatóságtól nyert utasítások alapján a nyújtandó és a viszonyok szerint 
nyújtható segély módjáról és mértékéről, lapot nyit a maga feljegy- 
zéseiben a családnak és ide feljegyzi az összes kölcsönös látogatá- 
sokat és az ajánlott és kieszközölt segélyeket és előjegyzi a későbbi 
teendőket. Úgy ekkor mint ezentúl a gyámolításra szorult csak úgy 
és csak akkor kaphat és csak annyi segélyt, ha és amikor és amennyire 
gyámja ennek feltétlen szükségét látja és erre ajánlja, amit ő a gyá- 
molt igazolási könyvecskéjébe és a saját nyilvántartási lapjába bejegyez. 
Ilyen módon nemcsak a hatóság, hanem minden jótékony intézmény 
és a közönségnek minden tagja is mihamar belejön annak a tuda- 
tába, hogy az adakozás rendszeresítve van, hogy a rendszertelen ada- 
kozás  káros ,  hogy minden gyámol í tás ra  szorulónak van  
gyámja, hanem   hogy   első   és   könnyen   teljesíthető   dolga   minden 
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szűkölködőnek, hogy a hatóság kész közvetítésével gyámot szerezzen   
magának. Ilyen   módon   teljesen  áttekinthetővé   is  válik  mihamar   a 
szűkölködés   kiterjedése és mértéke és a vezető központ feladatának 
iránya és   nagysága   is. 

A központ így felszabadulva az aprólékos munkatömegtől, rend- 
szeresen szemmel tartja és irányítja a gyűjtéseknek is célját és mér- 
tékét és egyáltalán csak a nagyobbszabású feladatokkal foglalkozik, a 
begyűjtött pénzekből előkészít és létesít népkonyhákat, melegedő- 
szobákat, tea- és levesosztó- és árusító szobákat, napközi otthonokat, 
szükséglakásokat, hajléktalanok menhelyét, gyermekágyas és gyermek- 
menhelyeket, munkaközvetítést, foglalkoztató műhelyeket, régi ruha- 
gyűjtést és kiosztást (az adományok nyújtása, mint mondtuk, mindig 
csak a közgyám ajánlatára és az igazolókönyvecskébe való bejegyzéssel 
történik) és gondoskodik arról, hogy a társadalmi akció ne forgá- 
csolódjék széjjel, eredményéből ne pazarolódjék el semmi és lehető- 
leg sok eltevődjék tél idejére, amikor a hideg fokozza a nyomort 
és az éhséget. 

A nem túlterhelt közgyámok így azt is hamar megértik, hogy 
feladatuk nem az adományok elpazarlása, hanem a rendszeresség 
és takarékosság feltétlen megóvása és ilyen módon hamar tárgy- 
talanná válik az a minduntalan felhangzó és részben jogos vád is, 
hogy a szegények iparszerűleg űzik az adományok minden lehető 
oldalról való összeszedését és a nyert adományokkal való könnyű, 
semmikép nem takarékoskodó bánást. 

Ez a vád csak annyiban jogtalan, hogy egyoldalú. Ez a hiba 
t. i. nemcsak a szegények hibája, hanem általános emberi hiba. A 
„potya” ingerének és a potyán nyert holmi pazarlásának nemcsak 
szegények, hanem milliomosok sem tudnak ellentállni. Ne ítélkezzünk 
tehát, hogy ne ítéltessünk. Az okos és céltudatos rendszer feladata 
épen az, ezt az általános emberi hibát (amely a szegényeknél sok- 
kalta érthetőbb mint a tehetőséknél, akik éppúgy beleesnek) korlátozni. 

* 
A központ legnagyobb feladata a szükséges anyagi eszközök 

előteremtése. Ennek megoldására nincs más őszinte eszköz, mint egy 
egyszeri progresszív vagyonadó, amely könnyen létesíthető adó módo- 
zatainak megbeszélése azonban már kívül esik e cikk keretén. 

Vajda Mihály: A fedezet kérdéséhez 

Huszadik Század e számában foglalt gazdasági és szociális 
akciók jelentékeny anyagi áldozatokat kívánnak az állam- 
tól, amelyek hozzájárulnak a háború okozta többi nagy 
kiadásokhoz. Az elvi álláspont kifejtése és az elkerül- 
hetetlen szükségesség bebizonyítása tehát magában véve 

nem teszi teljessé azt a képet, amelyet az általunk követelt gazda- 
sági és társadalmi intézkedésekről nyújtani akarunk, ha nem jelöljük 
meg azt az utat, amelyet az államnak az ezekhez nélkülözhetetlenül 
szükséges pénzfedezet előteremtésénél követnie kell.   Rendkívül  fon- 
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tosnak tartjuk ugyanis és nagy súlyt helyezünk annak az alapelvnek a 
kidomborítására, hogy az itt szóbanforgó kiadások fedezésénél nem 
szabad a mai államháztartás terén uralkodó azon tendenciának érvé- 
nyesülnie, hogy az állami kiadások terhei főképen a kevésbbé teher- 
bíró szegényebb néposztályok vállaira nehezedjenek. Ez az alapelv 
pedig mindenekelőtt kizárja, hogy az állam az említett célok meg- 
valósításához szükséges pénzfedezet előteremtésénél bizonyos olyan 
természetű adónemekre gondoljon, amelyeket túlnyomó részben a 
Szegény néposztályok fizetnek — így különösen új fogyasztási adók 
behozatalára, vagy meglevők kulcsának emelésére. Ezt annál is kevésbbé 
teheti, mert e téren az adóemelés bajosan járhatna az adóbevétel 
emelkevésével, minthogy a szegényebb osztályok teherbírása már a 
háború előtt is ki volt merítve és most még fokozottabb mérték- 
ben lesz. 

Szerintünk egy helyes fedezeti rendszer gerincét csakis a pro- 
gresszív vagyonadó és jövedelmi adó, illetőleg a kettőnek megfelelő 
kombinálása alkothatja, még pedig elsősorban a nagy vagyonokra 
egyszer és mindenkorra kivetett progresszív vagyonadó. Amit itt mi 
proponálunk, az nem valami felforgató rendszabály, „vagyonelkobzó” 
intézkedés, hanem a legelemibb kötelességérzés folyománya és még 
konzervatív oldalról sem tüntethetik fel merész és precedens nélküli 
radikális reform gyanánt. Hisz a mostanában mindenkinek a szemé- 
ben a mintaszerűség színében tündöklő Németország szolgáltatott erre 
a közelmúltban példát. A németországi Wehrbeitragra célzunk, amelyre 
az 1913. évi véderőtörvény szolgáltatott alapot. Igaz ugyan, hogy 
már az 1911. és az 1912. évi véderőjavaslatok is jelentékeny mérvű 
kiadási többletre vezettek, ámde az államháztartás terén komolyabb 
nehézséget nem okoztak, amennyiben a birodalom már meglevő bevé- 
teli forrásaiból, a vámokból, adókból, a hajókból és a vasútakból 
eredő bevételi többletekből, valamint az 1911. évi fölösleg egy 
részének felhasználásával fedezhetők voltak, sőt a feleslegből még 
4,74 millió márka meg is maradt. Az 1913. évi július 3-án hozott 
véderőtörvény ezen a helyzeten lényegesen változtatott. Ez a törvény 
ugyanis, a német hadsereg békelétszámát 544.211-ről 661.478-ra 
emelte és ebből valamint a vele kapcsolatos intézkedésekből eredő 
kiadás: többletet 1291 millió márkányinak számították ki az 1913— 
1915. évi időközre vonatkozólag. Hogy ennek az államháztartás szem- 
pontjából milyen nagy jelentősége volt, arra vonatkozólag elég, ha 
a birodalmi kancellár 1913 ápr. 7-én a Reichstagban tartott beszé- 
dére hivatkozunk, amelyben rámutatott arra, hogy ez az 1913. évi 
véderőjavaslat költségei tekintetében mennyire kimagaslott és egyedül 
áll a német véderőjavaslatok történetében. Élesen domborodott ki, 
hogy itt olyan nagy kiadásokról van szó, amelyek a birodalom rendes 
bevételi forrásaiból nem fedezhetők. Ennélfogva fel kellett vetődnie 
annak a kérdésnek, hogy ki viselje ezeket a költségeket? Az az elvi 
felelet, amelyet erre a német törvényhozás adott és amely szerint a 
honvédelem e rendkívüli terheit elsősorban a vagyonos és tehetős 
osztályoknak kell viselniök, még pedig vagyonuk és jövedelmük nagy- 
ságával arányosan fokozódó mértékben, teljesen méltó   volt   ahhoz a 
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szociális érzékhez, amelynek a nagy német nemzet annyiszor tanújelét  
adta és amely nagyságának főalapja. Hogy az elv keresztülvitele nem 
történt teljesen konzekvensen, hogy a földbirtok bizonyos tekintetben 
— főképen az értékmegállapítás terén favorizáltatott, hogy a prog- 
resszió nem elég gyors és magas — mindezek oly részletfogyatkozá- 
sok, amelyek nem bírnak jelentőséggel azon elv megvalósításával 
szemben, hogy a német nép vagyontalan és kisjövedelmű elemei ezen 
terhek viselésétől megkíméltettek. 

Az  egyszer  fizetendő   vagyonadó   nagysága    a   következőképen 
állapíttatott meg: 

 
Szintén progresszíven állapíttatott meg a jövedelmi adó, amely 

az 5000 márkás évi jövedelemnél kezdődik, az 5000—10,000 márkás 
jövedelemnél l%-ott tesz ki, és felemelkedik — a félmillió márka 
után — 8%-ra. 

Úgy gazdasági, mint szociális természetű okokból arra az állás- 
pontra kell helyezkednünk, hogy az az elv, amely a német Wehr- 
beitrag-nál rendkívüli hadi kiadások fedezése tekintetében kifejezésre 
jutott, azon akciók költségeinek a fedezésénél is érvényre jusson, 
amelyek szükségességét a Huszadik Század e számában bebizonyítottuk. 
Avval azonban teljesen tisztában vagyunk, hogy a jelenlegi viszonyok 
között egy a nagyobb vagyonokra nehezedő progresszív vagyonadó 
kivetése nem tartozik a komoly lehetőségek körébe. Mindenekelőtt 
aggályos lenne ez annak következtében, hogy a mostani súlyos viszo- 
nyok között — amelyek nem állíthatók párhuzamba azon viszonyokkal, 
amelyek Németországban a Wehrbeitrag-ról szóló törvény megalkotá- 
sánál uralkodtak — igen óvatosnak kell lenni mindennemű rendszabály 
megalkotásánál és gondosan latolgatni kell annak várható visszahatásait 
minden irányban. Minthogy a progresszív vagyonadó terhe — ha a mai 
adórendszerünk keretei között akarnók megvalósítani — nagy részben 
az ipari és kereskedelmi tőkére nehezednék, lehet, hogy az új adó 
bizonyos — rentabilitásukban amúgy is erősen károsított és munkás- 
kezeket foglalkoztaló-üzemek helyzetének megnehezítésére vezethetne 
és így több bajt, mint előnyt okozna. Figyelembe kell venni továbbá 
azt is, hogy a háború a nemzet gazdasági testén számos elváltozást 
okozott, bizonyos szervek felduzzadtak, mások a végkimerüléssel küz- 
denek — ezek teherbírására vonatkozólag elfogadható,  normákat 
felállítani bajosan lehetne. Végül a mi fedezeti programmunk a ma 
adórendszer keretei között sem effektive, sem igazságosan meg nem 
valósítható. Hisz ismeretes dolog, hogy a magyarországi nagyvagyon 
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túlnyomó része a nagybirtokos osztály kezeiben összpontosul, de ezt 
mindaddig nem lehet igazságosan megadóztatni, amíg a föld komoly, 
pontos és lelkiismeretes értékmegállapítása meg nem történik. Ez 
pedig a háború tartama alatt úgy technikai, mint pszichikai okoknál 
fogva kivihetetlen. 

Marad tehát mint egyedül lehetséges megoldás a következő· 
az állam vegyen fel egy arra alkalmas időpontban — lehetőleg ked- 
vező és fontos harctéri hírek érkezése után — egy minél rövidebb 
lejáratú, mondjuk néhány éves kölcsönt, amelyből az e füzetben 
ismertetett akciók költségei fedezhetők lesznek. Mihelyt a háború 
véget ér és a viszonyok ismét konszolidálódnak, azonnal tegye meg 
mindazon intézkedéseket, amelyek egy a Szende Pál kitűnő könyvei- 
ben hirdetett és most már elodázhatatlan gyökeres adóreformhoz szük- 
ségesek. Ha ez a reform létrejön, és a nagyobb vagyonok — külö- 
nösen a földbirtok — igazságos megadóztatása lehetővé tétetik, akkor 
terjesszen egy a német Wehrbeitrag alapelveit átvevő törvényjavasla- 
tot a parlament elé, a nagyobb vagyonok egyszeri megadóztatásáról, 
és az adókulcsot olyan magasan állapítsa meg, hogy az említett köl- 
csön az adóbevételből törleszthető legyen. 



Farkas Geiza: A háború lélektana 

ehéz feladat a háború lehetősége és ténye által az 
emberekben és az emberek csoportjaiban felidézett 
lelki folyamatokat, valamint ezeknek viszont a háború 
keletkezésére, lefolyására és bevégződésére gya- 

korolt hatását egy rövid dolgozat keretében szemléltetni. Ámbár 
erre a tárgyra nézve, ha nem is áll rendelkezésünkre egyetlen 
önálló, tudományos szakmunka sem, történelmi, hadtudományi, 
szociológiai és szépirodalmi művekben igen sok értékes eszmét 
és adatot találhatunk. Csak két egymással ellentétes irányú 
könyvre: Suttner Bertának Die Waffen nieder és Steinmetz 
Rudolfnak Die Philosophie des Krieges műveire kell utalnunk. 
A háború az abban részes emberek lelki egyensúlyának, 
szellemi életirányának nagymértékű megváltozásával jár. Áll ez 
nemcsak a harcokat végigküzdő katonákra, hanem a „hátra- 
maradottakra”, a háborúban részes vagy csak érdekelt nemzetek 
összes tagjaira nézve is. Persze, a pszichének ez az eltolódása 
különféle mértékben és értelemben lesz a különféle helyzetekbe, 
különféle feladatok elé kerülő embereknél érezhető, különböző 
irányban és intenzitással is érvényesül a háború különféle 
szakaiban. 

A háború, mely az embereket mint államokban szervezett 
nemzetek tagjait állítja tömegesen szembe más ily nemzetek 
tagjaival, mindenekelőtt a rokonérzések és ellenszenvek körét 
változtatja meg, tágítja az egyik ponton, szűkíti a másikon. Az 
ember rokonszenvet mindig leginkább azok iránt tud érezni, 
akik vele közösen szenvednek, közös kockázatokat vállalnak, 
közös feladat megoldásán fáradoznak és ezen közös szenvedés 
és cselekvés érezhetősége, életfontossága szerint ragaszkodik 
nagyobb mértékben családjához, szomszédsági köréhez, társa- 
dalmi osztályához, foglalkozási csoportjához, viseltetik nagyobb 
és hevesebb ellenszenvvel a más ellenséges családokhoz, osz- 
tályokhoz, csoportokhoz tartozó emberek iránt. A háború alatt 
nemzetek tagjai működnek együtt és pedig a képzelhető leg- 
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élesebb, legtöbb munkát, harcot, veszélyt hozó ellentétben más 
nemzetekkel; így a nemzeti összetartozás lesz a fődolog az 
emberek szemében, ez domborodik ki a leghatalmasabb körvonal- 
ban, melyen belől kell maradnia mindannak, ami rokonszenves, ami 
jó és kívül kell rekednie mindennek, ami rossz, ellenszenves. 
Az egyes nemzeten belől a létező szűkebb rokon- és ellen- 
szenvek elmosódnak, kifejezetten megtagadják, vagy a közös 
nemzeti cél szolgálatába állítják őket. Az egyes ember sokszor 
kényszerülten, de sokszor önként is odahagyja családját, társa- 
dalmi körét és megy, hogy reá nézve addig egészen idegen, 
sőt olykor ellenszenves egyének oldala mellett harcoljon, esetleg 
azokat a legmesszebbmenő mértékben segítse, gyámolítsa. A fe- 
lekezeti-, párt-, osztály- és egyéb ellentéteket a nemzet országá- 
nak határain belől kifejezetten félreteszik, időlegesen megta- 
gadják; az elkényeztetett főrangú hölgyből egyszerű ápolónő lesz, 
a proletár pedig katonaruhában egyszerre a „nemzet legjobbjai” 
közé sorakozik. Persze, aki a fegyverbe álló nemzeten kívül 
marad, vagy épen azzal szemben ellenséges állást foglal el, 
az iránt minden rokonszenv megszűnik, sőt gyűlölet, megvetés 
tör elő. Az emberiségi közösség nagyobb kerete épenúgy elho- 
mályosul a nemzeti keret mellett, mint elmosódnak a családi 
és szomszédsági közösség szűkebb keretei. A háború szüksége, 
elkerülhetetlen, sőt kívánatos volta tömegeszmévé, tömeg- 
szuggesztióvá lesz. A közömbös külfölddel, sőt az ellenséggel 
egyenlő megítélés alá esnek azok az egyesek is, akik nem 
képesek a nagy tömeg irányváltozását követni, akik nem tudják 
saját nemzetüket az elvakultságig menő rajongással szeretni, a 
vele hadban állókat pedig embertelenül, esztelenül is gyűlölni. 
Emiatt azután olyanok is vad harcias érzelmeket tettetnek, 
mindenkinél hangosabban éltetik a háborút, akiknek ez leg- 
kevésbbé van ínyükre. 

Ez a háborús szellem különféle mértékben érvényesül a 
háború különféle szakaiban és a benne részes egyének különböző 
csoportjaiban. Sokszor már a béke évtizedeiben előkészítette a 
nacionalista, sovinista, militarista, imperialista eszmeirányzat, 
mely azonban akkor még az élet legtöbb terén kénytelen volt a 
szűkebb érdek- és törekvési körök, az emberiségi közös gazda- 
sági érdek, a nemzetközi ildomosság igényeivel szemben vissza- 
lépni és csak a háború kitörésével juthat valóságos uralomra. 
Máskor az ilyen előkészítés elmarad; háború tör ki és ennek 
megfelelő   háborús   szellem   száll  fel   olyan   nemzetek  között, 
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amelyek előtte való nap nem is képzeltek egyéb lehetőséget  
egymás közötti viszonyukban, mint örök békét, barátságot, sőt 
szövetséget. A háború előkészítő szakában, a végső diplomáciai 
tárgyalások és mozgósítási előintézkedések közben még majd 
mindenki a békéről beszél, a békét kívánja és félti, az államok 
politikusai jogászkodva bizonyítják, hogy csak a másik fél idézi 
elő a háborús összecsapást, ha őrajtuk magukon állana, a leg- 
tartósabb és igazságosabb béke maradna fenn. Amint azután 
a háború elkerülhetetlenebb lesz, a mozgósítás előrehalad, már 
előtérbe lép az ellenség gyűlölete, kicsinylése, gúnyolása, fenye- 
getése, a saját győzelem valószínűségének, sőt biztosságának 
hangsúlyozása. Az olykor hivatalból rendezett háborús tünte- 
tések mind több és buzgóbb önkéntes csatlakozót nyernek; 
hogyisne haragudnék mindenki arra a gonosz ellenségre, aki 
érthetetlen magatartásával olyan bajt zúdított az országra, a 
családra, az emberre, mint a háború! Ezt az ellenséget le kell 
győzni, meg kell alázni, örökre ártalmatlanná kell tenni. Aki 
ebben segít, az jóbarátunk, annak még sok mindent meg is 
bocsáthatunk, amit azelőtt ellenünk vétett. Tékozló fiúk katona- 
ruhában harcba indulva teljes bűnbocsánatot nyernek, az emberek 
lehetőleg kitüntetik barátságuk jeleivel azokat, akik mellett 
máskor közömbösen mentek el, vagy akikkel ellenséges lábon 
álltak. Még akik régibb háborúkban ellenségként állottak szem- 
ben és akik azóta is kesernyésen beszéltek egymásról, most ha 
történetesen szövetségesekként működhetnek, egyszerre csak 
egymás jó tulajdonságait, kivált harci vitézségét és hű barát- 
ságát látják meg. A szövetséges nemzetek nyelve, jelvényei 
indulói majdnem a hazainál is kedveltebbek lesznek, sok emberre 
nézve talán a változatosság ingere révén is. 

A harcias hangulatot azután komorrá, elkeseredetté teszik 
a harctérről érkező hírek. Vereségek és drágán megvásárolt 
győzelmek, sebesültek szállítmányai, rokonaink, barátaink halála, 
az ellenséges hadak által megszállt területek pusztulása, az 
összes hadbavonúltak szenvedései mindenkiben égetővé teszik 
a vágyat: segíteni azoknak, akik miérettünk küzdenek és tönkre- 
tenni, mielőbb elpusztítani azokat, akik a mieinknek annyi szen- 
vedést okoznak. Olykor véletlenül szárnyrakapó, olykor célza- 
tosan terjesztett rémhírek még a valóságnál is rettenetesebben 
festik a nép képzelete elé a háború kegyetlenségeit, borzalmait 
és a valódi, vagy koholt kegyetlenségek lehetőleg még vadabb 
megtorlására készítik elő a lelkeket. 
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A háborús lelkihangulat mindenesetre a legteljesebben a 
harcban álló katonáknál, a küzdelem heves napjaiban alakul ki. 
Amíg az otthonmaradottak pénzük és kényelmük egy kiszámí- 
tott részét áldozzák fel a sebesültek és a támasz nélkül maradt 
családok segítésére: addig a csatasorban álló katonák gondol- 
kozás nélkül teszik kockára életüket, hogy egy-egy veszélybe 
jutott bajtársukon segítsenek. Amíg otthon a magasabban állók 
a rendesnél valamivel barátságosabban, kíméletesebben bánnak 
az alrendűekkel, akiknek mindegyike lehet katona, vagy katona 
hozzátartozója, a köznép pedig készségesebben engedelmeske- 
dik a felsőbb parancsnak, mely talán valami módon a győze- 
lem érdekét segítheti elő: addig a tűzvonalban az élet-halál 
fölött rendelkező főtiszt mint egyenrangú bajtárssal érintkezik 
a katonaruhába bújt paraszttal, a közkatona pedig utolsó csepp 
vérével szolgálja, védi a tiszt urat, akitől a béke idején oly 
távol állott volt. De amíg az otthonmaradottak az ellenség 
iránti gyűlöletüknek csak szavakkal, olykor egyes védtelenek 
bántalmazásával, vagy bevásárlási bojkottokkal adnak kifejezést: 
addig a harcban résztvevők levetnek minden irtózást az ember- 
vér-ontástól, mind nagyobb kedvvel pusztítják, ölik azokat, akik 
különben őket ölnék, a közeli harc, kard ki kard és ölremenés 
perceiben pedig a vadállatokét megszégyenítő kegyetlenséggel 
törnek azok ellen, akiken másféle ruha van. A harci szellemnek 
erre a végső fokára ugyan nemcsak azok jutnak el, akiket a 
hadseregbe sorozás, kiképzés és hadbavezetés erre rendszeresen 
előkészített, hanem talán még inkább azok a nemkatona szemé- 
lyek, akiket a háború, a csata réme otthonukban keresett fel 
és vetett ki a legdurvábban viszonylag nyugalmas életükből, 
akik mindennapi létük színhelyein, szántóföldjeiken, utcáikon, 
házaikban látják hirtelen a gyűlölt ellenséget, mely annyi szere- 
tettjüket pusztította el, annyi reményüket tette tönkre, annyi 
kárt és szenvedést okozott nekik. 

A háború alatt a rokon- és ellenszenvvel együtt koncen- 
trálódik, egyszerűsödik az embereknek minden egyéb érzése, 
indulata is. A háború irányában talál működési teret az embe- 
rek mindenféle tulajdonsága — a jók és dicséretesek épenúgy, 
mint az aljasok és a nemtelenek. Aki segítőkész, az háború- 
időben elsősorban honfi- illetőleg bajtársain segít, aki verekedő, 
kegyetlen természetű, az az ellenségen, esetleg az árulásra 
gyanús honfitársakon tölti ki kedvét. Ami a háború céljával, 
a győzelem lehetőségével összefügg,   az mind végtelen fontos- 
 



Farkas Geiza: A háború lélektana                                           233 

ságot nyer, minden egyéb eltörpül. Egy győzelem híre milliókat  
tölt el olyan diadallal és büszkeséggel, aminőt az élet más 
helyzeteiben kimutatni resteltek volna, egy vereség kétségbe- 
ejti azokat, akik személyes veszteségeik felett csak szégyenkezve, 
szinte lopva keseregnek. A vallás is mintha egészen a had- 
viselés szolgálatába szegődnék — mindegyik fél minden tem- 
plomában a győzelemért imádkoznak. Minden babonás jóslást is 
a háború kimenetelére vonatkoztatnak és arra, hogy ez, vagy 
az hazajön-e épen. A művészet, irodalom szolgálatkészen követi 
a közönség harcias eszmeirányzatát, még a gyermekek is csak 
a katonásdi és háborúsdi játék iránt mutatnak érzéket. 

Egy hadállás megszerzése végett érdemesnek látszik váro- 
sok, falvak leégetése nemcsak az ellenség területén, hanem a 
sajátján is, nem okoz lelkiismereti aggályt sem pótolhatatlan 
műkincseknek, évszázados kultúrmunka eredményeinek elpusz- 
títása, sem az emberek ezreinek hajléktalanná tétele, éhhalálba 
kergetése. Amíg békeidőben egész sereg bírósági ember és 
végre az ország fejedelme is töri a fejét azon, hogy egy kétség- 
telenül beigazolt rablógyilkosság miatt halálra ítélt embert való- 
ban kivégezzenek-e: addig háborúban egész könnyen, vagy 
legalább gyors elhatározással adják ki azokat a parancsokat, 
melyek sok ezer nem bűnös, hanem elismerten érdemes ember 
életébe kerülnek. Még a saját kényelem és egészség, sőt a saját 
élet és testi épség szempontja is háttérbe szorul a nagy cél, a 
nagy kötelesség előtt. Egybehangzó leírások szerint a harctéren 
halálmegvetéssel küzdő katonák vajmi ritkán tudják, vagy érzik, 
hogy most hőstettet visznek véghez, rendszerint csak teszik, 
amit az őket magába foglaló tömegben mindenki tesz, aminél 
egyebet meggyőződésük szerint nem is tehetnek. Maga a harc 
oly nagy feszültségben tart minden lelki működést, hogy ezek 
más irányban már fel sem híhatók. 

Igaz, hogy a hadseregek és hadviselő népek harcias 
feszültsége nem mindig éri el a legmagasabb fokot. Általában 
annál inkább érvényesül, minél nagyobb mértékben érezheti 
magát a hadsereg és a nép minden egyes tagja a harc kime- 
netelében érdekeltnek. Tehát egy kétségbeejtő helyzetből kitörni 
óhajtó, vagy egy nagy győzelmi hír, esetleg zsákmány által 
csalogatott hadseregben valószínűleg nagyobb lesz, mint egy 
gyenge és szegény ellenfélre, „katonai sétára” induló csapatban. 
Erőteljesebb lesz egy hazája területéért, megélhetési alkalmaiért 
küzdő népseregben, mint egy zsoldoshadban. Végül határozot- 
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tabb, nemcsak lendületesebb, de kitartóbb is lesz azon nemzetek 
hadbavonult fiaiban, akik tagjaiknak nagyobb műveltséget, a 
közös nemzeti érdekek felől nagyobb tájékozást és teljesebb 
önrendelkezést tudtak biztosítani. Ugyanez áll, ha talán más 
megnyilvánulásokkal a polgárinak maradt népességre nézve is; 
ebből is azok fognak a háború céljáért tettrekészen és állan- 
dóan lelkesedni, akik tudhatják, hogy mi forog kockán és hogy 
vereség esetén legbecsesebb életjavaik, legszebb nemzeti remé- 
nyeik vannak veszélyben. Ellenben a tudatlanságban tartott, 
vagy elnyomott népek tagjai, ha árulókká nem lesznek, legfel- 
jebb egyes legénykedési tényekre kaphatók, rendszerint azon- 
ban tompa megadással tűrik a háború csapását, melyet az 
Úristen már egyszer a fejükre hozott. 

Az emberek idegzete és kedélye ugyan háborúban sem 
képes az állandó egyirányú feszültséget túlsoká megszakítás, 
pihenés nélkül kiállani. Innen a háború céljával egyirányos 
cselekvésmód váratlan megszakításai. Az a katona, aki napokig 
tartó menetelés és harcolás, a legnagyobb önuralom, óvatosság 
és körültekintés tényei után egyszerre csak mindenről meg- 
feledkezve leissza magát és garázdálkodik, vagy ép ellenkezőleg 
kegyetlen öldöklések után karjában ringatni kezdi az ellenség 
területén kezeügyébe került kisgyermeket — tulajdonképen a 
folytonossága révén nyomasztóvá vált harci eszme- és érzelem- 
körből menekül egy más gondolatvilágba. Épen ilyen szempont 
alá esik a polgári lakosságnak olykor a háború dacára is fel- 
támadó mulatni vágyása és az elfogott ellenségek irányában 
nagylelkűsködése. A hadifoglyokkal való lovagias elbánás, a 
fogoly tisztek kitüntetésének szokása különben a legjobb példa 
arra, mily könnyen csap vissza az ember lelkülete a legádázabb 
pusztító kedvből a kölcsönös megértés és megbecsülés kész- 
ségébe. Végül talán a rendszerint vitéz csapatokban és nem 
gyáva természetű népekben is olykor kiütő vad, páni félelmek 
is, legalább részben, a bátorság állandó megfeszítése elleni 
idegreakciónak tulajdoníthatók. 

A háborús szellem ezen visszahatásaként felfogható detenzió 
általánosan, elemi erővel lép fel, mikor a háború már tovább 
tartott, mint ezt az emberek többségének idegzete kibírja, mikor 
annak a legtöbbek érzése szerint már végéhez kellene köze- 
lednie. Ekkor a legyőzött seregben és népben kishitűség, rémület 
terjed el, a győzők közt pedig fáradtság. Az egyeseknek azok 
a szenvedései,   melyekkel   a  háború  kitörése   idején   komoran 
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előre leszámoltak, amelyeket az ádáz harcok napjaiban figye-  
lemre alig méltattak volt — most ismét nagyon foglalkoztatják 
az emberek gondolkodását. Egyszerre mind többet kezdenek a 
békéről beszélni, eleinte mohón felkapott kósza híresztelések, 
utóbb mind nyíltabban kimondott, mind követelőbb kívánalom 
alakjában. A győzelmeknek most már nem annyira azért örülnek, 
mert a saját országuknak használhat, hanem azért, mert közelebb 
hozza a békekötés lehetőségét. Még a vereségek fölötti keserű- 
ségbe is vigasztaló cseppként vegyül a gondolat, hogy „de 
most már talán béke lesz”. A béke gondolata épen úgy tömeg- 
szuggesztióvá válik,   mint a harcok kezdetén a háború. 

Az egyszer már vége felé tartó háború különféle hadá- 
szati és politikai okokból újra élénkebb üteművé lehet, de 
ekkor már nem képes a lelkekben is ugyanazzal az erővel újra 
kitörni. Ilyen esetben rendszerint jelentékenyen csappantabb a 
harckedv, az áldozatkészség és kitartás; meglátszik, hogy az 
emberek többsége már arra rendezkedett be, hogy mit fog 
tenni nem a háborúban, hanem a háború után. 

Mikor pedig az óhajtott béke végre megjött, az azelőtt 
oly feltétlenül uralkodó harci szellemnek csupán utórezgései 
maradnak hátra. A győző nemzet büszke ujjongással fogadja 
hazatérő katonáit, a győztes országban más népek sarjainál 
különbnek képzeli magát az is, aki mivel sem járult a háború 
sikeréhez. A legyőzött néppel szemben fenhéjázó, fenyegető 
beszédek hallatszanak a jövőre, de már nem a legközelebbi 
jövőre nézve. A legyőzőitek között pedig a gyűlölet és elkese- 
redés működik tovább és szüli a visszatorló hadjárat gondolatát, 
de szintén csak egy távolabbi jövőre. A „mi” és az „ellenség” 
szavak hovatovább elvesztik embereket szétválasztó varázs- 
erejüket, az állami, nemzeti kapcsolat mellett ismét erősebben 
érvényre jutnak az emberek más, szűkebb és tágabb kötelékei: 
a család, a község, a hitfelekezet, az osztály, az emberiség· 
A háború alatt szinte elfelejtett ellentétek és ellenségeskedések 
is újból felbukkannak. Ε mellett azonban részint hivatalos 
befolyásra, részint önként mindenfelé újból felveszik a háború 
kitörésekor elejtett fonalat úgy az ellenfél megítélésében, mint 
a vele való érintkezésben. Fokozatosan újból elismerik az ellen- 
séges nemzetnek addig oly dühösen megtagadott jó tulajdon- 
ságait, kivált harci erényeit, a vele való érintkezésben eleinte 
kissé rideg, de utóbb még szívélyessé is váló udvariasságot 
tanúsítanak; a volt ellenséggel való érintkezés lehetőségei bizo- 
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nyos érdekességi ingert nyernek. Mindinkább megindul a háború 
által megszakított gazdasági és kulturális érintkezés is. így a 
két nép, mely néhány hónapon át oly ádázul pusztította és 
gyalázta volt egymást, egy rövidebb-hosszabb átmeneti idő alatt 
ismét tisztességes szomszéddá, sőt jó baráttá, únos-untalan 
kidícsért bajtárssá is válhatik. Ez utóbbi eset különösen hamar 
bekövetkezik, ha a nemzetközi élet szövevényei a tegnapi ellen- 
feleket más ellenségek ellen szövetség kötésére késztetik. 

Eddig a háborús lelkiállapotot csak mint okozatot, az el- 
kerülhetetlenné vált és kitört háború következményét tekintettük. 
Azonban ez a lelkiállapot a háború okai között is szerepel és 
pedig nem utolsó helyen. Rendes háborút ugyan csak a szer- 
vezett államhatalom — esetleg egy hirtelenében megalakult for- 
radalmi kormány indíthat — a néptömegek magukra hagyva 
legfeljebb pillanatnyi rombolásokra és felkelésekre képesek. 
Azonban a kormányok háborús vagy békés elhatározásainál igen 
nagy súlyú tényező, hogy a nép és a hadsereg körében fel- 
költhető-e a harcias hangulat, szükségesnek, kívánatosnak érez- 
nek-e egy bizonyos irányú hadi vállalatot, vagy ellenkezőleg, 
húzódnak, irtóznak tőle, előre is elítélik esetleges felidézőit. 
Ezek a hangulatok a netaláni háború kimenetelére már eleve 
nagy befolyással vannak, sőt a kormányok létét is közelről 
érintik, ezért határozott megnyilvánulásaik elől bármely állam- 
hatalomnak nehéz elzárkóznia. 

Végül a háborúk manapság nem kis részben azért 
lehetségesek,  mert  már a múltban  előfordultak.  

Teljes képtelenség volna az emberek millióit rendes élet- 
módjukból, gondolatvilágukból kizavarni hallatlan szenvedések, 
nélkülözések és veszélyek elszenvedésére bírni, minden eszé- 
lyességi elveikkel és erkölcsi eszményeikkel ellenkező cselekvé- 
sekbe hajtani oly előnyök ködös kilátásáért, melyeket a leges- 
legtöbb egyes csak igen kis mértékben érezhet meg. Ezt a 
csodát csupán a lezajlott háborúk emlékei, az emberek sok nem- 
zedéken keresztül táplált atavisztikus hagyományai, militarista 
nevelési módjai teszik lehetségessé. A békésen munkálkodó 
népek kormányaik egy intésére képesek ellenségpusztító sere- 
gekké átalakulni, magukat a legvadabb harcias lélekállapotba 
lovaltatni — mert máskor is voltak háborúk és ezen már egy- 
szer nem lehet változtatni. Ezt az értelmetlen fatalizmust 
még tudományos rendszerbe is foglalják, bizonyos eugenikai 
színezettel látják el azok a múlt hagyományainál egyebet meg- 
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látni nem tudó elmék, akik talán az aztékok birodalmában az 
emberáldozatoknak, a korai középkorban pedig a rabszolgaság- 
nak is szószólói lettek volna. Hogy a lefolyt háborúk szuggesz- 
tiójának mily nagy hatása van az újabb háborúk kitörésére — 
ennek legékesebb bizonyítéka, hogy a háborúk a népek közt nem 
szabályos időközökben, hanem inkább sorozatosan szoktak fel- 
lépni; ha valahol egy háború megindult és lefolyt, aránylag 
hamar és könnyen nyúlnak a fegyverhez úgy a hadviselő, mint 
más nemzetek kormányzói, míg ha a béke a körülmények sze- 
rencsés alakulása folytán valamivel tovább eltarthatott, már 
súlyosabb bonyodalmak alatt is inkább hajlanak a békés elin- 
tézésre, nehezebben adják ki a jelszót a tömeges erőszakos- 
ságra — amiben mindenesetre a közvélemény nyomásának van 
döntő része. 

Azok a tisztelt olvasóim, akik orvosi munkákat is forgatnak, 
bizonyára észrevették a hasonlatosságot a háborús lelkiálla- 
potról nyújtott vázlatos leírásom és egy heveny elmezavar 
(acut psychosis) kórtörténete között. Valóban nem is egyéb a 
háborús lelki hangulat. Amint az egyes embert őrületszerű 
idegtúlfeszültségbe hajthatja az életét, övéinek biztonságát, 
életreménységeit fenyegető veszedelem, valamely nagy feladat, 
nehéz küzdelem, nagy előny megszerzésének kilátása, vagy 
csak mindezek elképzelése is, úgy a nemzeteket is őrületszerű 
lázas lelkiállapotba hozza a létüket, önérzetüket, kedvenc 
eszméiket, terveiket fenyegető ellenség fellépése, meg bizonyos 
nemzeti sikerek kilátása is. Nem egyedüli példája ez a tömeg- 
psychosisoknak; vallási fanatizmus, osztályellentét és bizonyos 
sorscsapások, járványok, éhínségek is képesek a tömegeket 
hasonló lelkiállopotba, az emberek ezreit és millióit hol nemes, 
hol nemtelen irányú önfeledésbe kergetni. Csakhogy ezeket a 
tömegőrületeket egyházak, felekezetek, osztályszervezetek, oly- 
kor hirtelen felbukkanó bandavezérek hajtják szolgálatukba, 
vezetik nekik megfelelő csatornákba, míg a háborús psychosis 
be- és levezetése rendszerint a nemzetek vezetőinek, az államok 
kormányainak legsajátabb feladata és előjoga marad. 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy az 
egyes emberek és az embertömegek heveny elmezavarai között 
igen nagy különbség is van. Az egyes ember oly rövid ideig 
él, hogy aki egyszer heveny elmezavarba esik, ha utóbb kigyó- 
gyul is, alig képes a kiállott baj minden testi és lelki utó- 
hatását  kiheverni,   az   őrülete  közben   elkövetett   célszerűtlen, 
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vagy gonosz tettek következményeit jóvátenni, a rohama által 
más emberek előtt mindenesetre megingott bizalmát és tekin- 
télyét visszaállítani. Ellenben a népek élete hosszabb; ezeknél 
a tömegőrületek nem vezetnek szükségképen a nép életerejének 
megtörésére, vagy örökös elgyengítésére, hanem sokszor csak 
épen új helyzetek teremtésére, melyek olykor a fejlődésnek 
kedvezőbb lehetőségeit foglalják magukban, mint azok, melyek 
a válság előtt fennállottak. Ennek a kedvező eshetőségnek 
elhamarkodott általánosítása vezette a háború dicsérőit is arra, 
hogy a nemzetekben szervezett emberek tömeges egymásra- 
támadását az emberi haladás előnyének, sőt feltételének tün- 
tessék elő. Tekintetbe veendő továbbá, hogy a heveny elme- 
zavar az egyes emberek életében szerencsére ritkán lép fel, 
míg a nagy tömegeknél, így a nemzeteknél is, legalább a fej- 
lettség mai fokán szinte általánosan előfordul, így bekövet- 
kezése nem is szállítja le a beleesett embercsoport tekintélyét 
saját gondolkodó tagjai és más népek előtt oly könnyen és 
oly állandóan, mint az egyszer akut psychosisban szenvedett 
egyes emberét. 

Az eszményi helyzet mindenesetre az lenne, ha amíg az 
általános örök béke egyes hátramaradottabb népek támadó és 
garázdálkodó kedve miatt egyelőre meg nem valósítható, 
legalább az értelmileg fejlett, művelt népek sajátképeni háborús 
túlizgalom nélkül tudnák végigküzdeni történelmük diadalmas 
utolsó háborúit. Ha az elháríthatatlan ellenséges támadás leve- 
rése végett a legmagasabb kormányközegektől kezdve a leg- 
szerényebb katonáig és polgárig a nemzet minden tagja higgadt 
elmével, de szilárd elszántsággal tenne meg mindent, ami az 
ellenség harckedvének megszüntetésére szükséges, de ezalatt 
senki sem erezné szükségét sem az ellenséges nemzet szidal- 
mazásának, kicsinyítésének, sem az ellenséges nép egyes tagjai 
ellen való felesleges kegyetlenkedésnek, sem a háború folyta- 
tásának, vagy megújításának, ha egyszer elkerülhetővé vált. 



Taine: Franciaország, amilyennek a 
németek látják s amilyen valóban* 

háború egyre tart és a csapás napról-napra nyomasz- 
tóbb. Kimeríti a megtámadott Franciaországot, de 
terhes Németországra, is, melyet végső erejének 
megfeszítésére kényszerít. Úgy látszik, hogy az 

ellentéses követelések között semmiféle kivezető út sem lehet- 
séges: a németek érzik, hogy követelményeik, ha kielégí- 
tést nyernek is, rövid idő múlva ismét háborúba sodornak; 
Bismarck mondotta ezt Jules Favrenak. A béke, úgy mint azt 
ők diktálják, csak fegyverszünet és a két nép farkasszemet 
nézve, harcra készen, kezében fegyverrel élne tovább. így szá- 
zados vagy legalább is félszázados mészárlásra lenne kilátás. 
Ebben van meghányni-vetni való még a győztes részére is. A 
szerencse változó, és különben is milyen szomszédság az egy 
civilizált népre nézve, ha egy másik, nem kevésbbé civilizált, 
nem kevésbbé nagy nép kényszerűségből és becsületből örökös 
és kiengesztelhetetlen ellenségévé válik! 

* Ezt a cikket a nagy történelembölcselő 1870 október hó 
9-én írta. Az adott viszonyok között közlését irodalmi jelességein 
kívül, több aktuális szempont is  indokolja: 

1. Kitűnő rajzát találjuk benne annak a lelkiállapotnak, mely 
a nemzeteket állandó bizonytalanságban és irritáltságban tartja az 
egymás katonai felkészültségét illetőleg. 2. Ha hazájának egyik leg- 
alaposabb és legobjektívabb ismerője ennyire békésnek találta a múlt 
század hetvenes éveinek Franciaországát, fogalmunk lehet róla, hogy 
közel ötven év nagyszerű kultúrmunkája után mily jelentéktelen és 
lelkiismeretlen kisebbség lehetett az, mely a háborúra izgatott! 
3. Rendkívül érdekes Taine jóslatának beteljesedése, hogy Elzász- 
Lothringia elvétele új háborús válságok oka lesz. 4. Az a társaság, 
mely ma nálunk oly gyűlöletes módon sárral dobál mindent, ami 
angol vagy francia kultúra, Taine cikkéből megtanulhatná, hogy az igazi 
kultúrember még a nemzeti végkétségbeesés pillanataiban is nemes 
és előkelő hangon tud beszélni arról a nemzetről, mely hazáját fenyegeti. 

A szerk. 
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A németek közül sokan el vannak készülve erre a siralmas 
jövőre és a döntő ok náluk az a vélemény, amit ők rólunk meg- 
alkottak. Ez a legnagyobb súly a latban és a végső elhatározás- 
ban ez dönt. Utaztam országukban, ismerem irodalmukat és 
lapjaikat; merem állítani, hogy ha ők el akarják venni tőlünk 
Metzet és Strassburgot, ha be akarják kebelezni azokat a tar- 
tományokat, amelyek ízig-vérig franciák, s végleg megtartják a 
Vogézek vonalát, ha tönkre tesznek és lesújtanak bennünket, 
ez azért van, mert azt hiszik, hogy először meg kell bennünket 
alázniok, aztán meg kell kötni a kezünket, azért, hogy ők nyug- 
ton élhessenek. Szerintük a francia nemzet izgága, ösztönből 
nagyravágyó, szokásává vált a szomszédai ügyeibe való beavat- 
kozás, elsőségre szomjazó, szenvedélye a katonai dicsőség és 
meggyőződése, hogy — amint Nagy Frigyes mondotta — egy 
ágyúnak sem szabad elsülnie Európában az ő beleegyezése nél- 
kül; ilyen nép szomszédságában nem lehet nyugodtan aludni 
sem, tehát lehetetlenné kell tenni azt lelkiismeretességből és 
érdekből egyaránt. Ha olvassuk a német lapokat, a komoly 
folyóiratokat, sőt a tudományos nagy munkákat is, ezt a gon- 
dolatot leljük meg minden alkalommal, néha alkalom híjján is, 
minden formában. Nem csekély meglepetéssel láttuk nemrégiben 
is, hogy két jeles történész, David Strauss és Heinrich von 
Sybel ezt fejtették ki szavuknak egész tekintélyével, egyik az 
Allgemeine Zeitung-ban, másik a Gazette de Cologne-ban. Az ő 
felfogásuk szerint nemcsak a császár, hanem Franciaország is 
akarta ezt a háborút. Franciaország féltékeny volt — mondja 
Sybel; vissza akarta nyerni „elvesztett presztízsét”; nem tűr- 
hette az egységes Németországot, az új porosz hatalmat, a vele 
egyenrangú szomszédságot, követelte „a revanchet, a revanchet 
Sadowáért”. A valódi ok megsértett önszeretet volt, a fájdalom, 
hogy nem lehet többé ő az első. És Strauss hozzá teszi: „Francia- 
ország szabadjára hagyta Poroszországot, abban a reményben, 
hogy majd Németország belső megosztottságát felhasználja saját 
túlsúlyának biztosítására; mikor látta, hogy számításában csaló- 
dik, nem leplezhette boszúságát”; s bizonyára semmi sem igaz- 
ságtalanabb ennél a boszúságnál. „Vajjon amit mi helyrehoz- 
hattunk a szemmel láthatólag lakhatatlan házon, a támasztékok, 
amiket emeltünk, a falak, amelyeket építettünk, megingatták-e 
a szomszéd házát? Vajjon mind ez azzal fenyegette-e, hogy 
elveszi tőle a levegőt és a világosságot és tűzvésznek teszi ki? 
Éppen nem; hanem úgy gondolta a szomszéd, hogy a mi házunk 
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nagyon is díszessé vált s azt akarta, hogy az egész utcán neki  
legyen a legjobban megépített s legnagyobb háza; és főleg az 
nem volt ínyére, hogy a mienk nagyon szilárd lett; nem szabad 
megengedni nekünk, hogy azt bekerítsük; a szomszéd kivált- 
sága legyen beláthatatlan időkig az, hogy alkalmilag néhány 
szobát kénye-kedve szerint saját használatára lefoglalhasson 
belőle és saját házához csatolhassa azokat, mint ezt már több 
ízben megtette.” Szóval azok az indulatok, amelyeket nekünk 
tulajdonítanak, irigység, gyerekes hiúság·, zsarnoki kedély, mili- 
tarista allűrjei annak az embernek, aki magát erősnek hiszi és 
a gyengét kifosztja; és joguknak, sőt kötelességüknek tartják 
az olyannyira veszedelmes bajcsinálókat megzabolázni. 

Az idegenek, kik huzamosabb ideig éltek és jártak Francia- 
országban, tudják, hogy a nemzeti jellemnek ez a rajza ép oly 
rossz, mint igazságtalan. A többségnek, sőt mondhatnám, csak- 
nem a nemzet egészének merőben mások az érzelmei. A fenti 
leírás találó lehetett 1820-ig és egy szűkebb körben 1830-ig, 
sőt 1840-ig is. De ez a csoport hova-tovább kicsiny lett; har- 
minc év óta csak szórványosan akad képviselőkre, hangja 
nem talál visszhangra, a hatás, amit elérhet, mondvacsinált, 
tekintélye ideig-óráig tartó Kormányhazugság kell ahhoz, hogy 
e csoportnak valami befolyást adjon a közvélemény felett; a 
társadalmi és gazdasági átalakulások elzárták előle az érvénye- 
sülést és csak a haza veszedelme és megalázása tudnák azt neki 
visszaadni. Alább kifejtjük, hogyan áll ez a dolog, de előbb 
lássuk a tényeket, melyeknek alapján a németek visszautasítják 
a méltányos és tartós békét amaz ürügy alatt, hogy a mi nem- 
zeti önállóságunk nem szenvedhet maga mellett egyenrangúakat. 

„Franciaország féltékeny volt a poroszok győzelmeire.” 
Nemcsak féltékeny, hanem nyugtalan is, és méltán, az esemé- 
nyek ezt nagyon is bebizonyították és Rouher úr teljes joggal 
érezhetett „hazafias aggodalmakat”. Szomorú tapasztalatból tud- 
juk, hogy ma két békében élő nép holnap háborúra ébredhet; 
elég erre a vezetők hiúsága és önzése. A politikai világ úgy 
van megalkotva, hogy egy állam sem engedheti át magát biz- 
tonságban szomszédja önmérsékletének. Volt tehát jogunk az 
előrelátásra és senkinek sem kellett volna rossz néven venni a 
mi nyugtalankodásunkat. Strauss azt állítja, hogy mi nem akar- 
tuk megtűrni, hogy az utcában olyan szép ház legyen, mint a 
mienk. Azt válaszolhatjuk neki, hogy az európai államok nem 
polgári   házak,   hanem   paloták, és mint a régi  Firenze palotái 
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garnizonokkal vannak megerősítve és lőrésekkel vannak át- 
lyuggatva. A mi palotánkkal átellenben volt egy másik palota, 
nem oly tágas, de ép oly jól felfegyverzett s mellette harminc 
közepes vagy kisebb ház. Egyszerre csak a palota gazdája vala- 
mennyi házat, hármat kivéve, lefoglalt magának, kit a maga 
jószántából, kit akarata ellenére. A másik hárommal pedig meg- 
egyezett, hogy áttöri a falaikat s valamennyit egy zár alá veszi 
és a megnagyított kerítés mögött háromannyi puskát láttunk 
égnek meredni, mint nálunk. Még hozzá azt is tudjuk, hogy ő 
igen jó katona, hogy a maga házában csaknem korlátlan úr, 
és hogy saját akaratából, övéi tiltakozása ellenére határozta el 
és hajtotta végre huszonhét háznak a magáéhoz kapcsolását, és 
hogy az odakapcsolt lakosok, minthogy az ő famíliájából valók, 
végül is büszkék lettek az odatartozásukra, és hogy az ő paran- 
csára, mint egy ember állnak majd talpra. Nos hát, van-e nagy 
okunk a nemtörődömségre, és amikor egy palotának négy pus- 
kája van, csodálnivaló-e, hogy bizalmatlansággal nézik azt, hogy 
az átellenben levő palota ablakaiból tizenkét puska mered felénk? 
Mert ez a helyes arány a mi hadseregünk és a német hadsereg 
közt. De folytatni akarom Strauss hasonlatát. Egy reggel azt 
vesszük észre, hogy egy vén, roncsolt, fenekestől felfordult vár- 
kastély, amelyik a hátunk mögött, déli oldalon fekszik, a tizen- 
kétpuskás háznak egy közeli atyafiát kapja gazdául, úgy, hogy 
alkalomadtán, amikor már javában mellbe lődöznek bennünket, 
könnyen a hátunkba is lövöldözhetnek. Mi erélyesen tiltakozunk 
és vajjon ez a tiltakozás nem igazságos-e? Sok huza-vona után 
elismerik álláspontunk jogosságát, de csak esetlegesen és fen- 
tartással. Kétségkívül meg kellett volna emellett maradni, elége- 
dettnek lenni, vagy annak látszani, a jövőre bízni a nehézsége- 
ket és a kisegítő útat-módot, bízni az időben és az omladozó 
várkastély bajaiban, hadd érintkezzenek egymással a négypuskás, 
meg a tizenkétpuskás palota lakói, ismerjék meg, becsüljék meg 
egymást, lépjenek napról-napra szorosabb gazdasági viszonyba, 
hadd tűnjék ki, hogy egyik hasznára van a másiknak, végre 
talán felényire szállítják le a fegyverkezést. De vajjon féltékeny- 
ségnek, becsvágynak, katonai hiúságnak lehet nyilvánítani annak 
a viselkedését, aki, látván maga előtt a szuronyok sorát, az a 
kívánsága, hogy egy másik sort a háta mögé ne állítsanak? 
Ilyen az a nagyon is jogosult érzület, amely a Rajnán 
innen az ingerültséget keltette, amit a németek felrónak: innen 
Thiersnek   és   az   ellenzéknek   a   kormány  ellen   emelt  vádjai 
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1866-ban; innen a kamaráknak és sajtó egy részének maga-  
tartása. De ebből nem kellene azt következtetni, hogy a nemzet 
akarta a háborút; a nemzet csak beletörődött s nem szereti 
többé. A párisi tüntetés színleges volt és részben pénzért 
csinálták; a császár egy kockára tette fel személyes hatalmának 
helyreállítását; a kamarák, kiket ő nevezett ki, szolgálatkészek 
voltak; számos újságírónak, kik a háborút prédikálták, szemé- 
lyes érdekei voltak vagy kedvelték a hatásos frázisokat. Az ő 
lármájuk vezette félre és vezeti félre a németeket. Az utcáról 
felhangzó zűrzavaros lárma nem enged meghallani egy másik 
szót, s ez őszinte és komoly, a közvéleménynek halk, szomorú, 
egyetemes szavát. Július 19-étől kezdve még azok is, kik a 
háborúra izgattak volt, szükségből fogadták azt el, nem válasz- 
tották. Megjelent elméjükben a két palotáról szóló hasonlat; 
helyeselték a fegyverre szólítást, azt mondván, hogy elkerülhe- 
tetlen volt és hogy előbb-utóbb át kellett volna esni rajta, 
hogy a németek ötven év óta minden iratukban a felsőbb- 
ségüket feszegetik, s kiválasztott népnek tartják magukat, azt 
hiszik, hogy predestinálva vannak az uralomra, hogy több ízben 
ők provokáltak bennünket, és a spanyol kérdés az első gát- 
repedés volt, amelyen az ő nagyravágyásuk és erejük megdagadt 
áradata át akart törni, hogy a szomszédos területeket elmerítse. 
De a nemzeti fölényről, a presztízs visszaszerzéséről, a dicsőség 
eléréséről egy szó sem esett; a háború elővigyázat és védelem 
volt csupán. Egyetlen embert sem hallottam, sem a polgári 
osztályból, sem a nép közül, aki az első császárság harcias 
frázisait hangoztatta volna; merem állítani, hogy azok undort 
keltettek volna; nem vagyunk többé elbizakodottak, „sovének”, 
ahogyan szemünkre vetik és amint az idegenek értelmezik ezt 
a szót. Ellenkezőleg az emberek többségét mély bánat fogta el. 
A két legtekintélyesebb lap, a Débats és a Temps, mindvégig 
tiltakozott a fegyveres megoldás ellen. Július 10-ike és 19-ike 
között, Parisban, a vidéken, a vasúton napról-napra csak a béke 
óhajtásával találkoztam. Nemcsak összes ösmerőseim, hanem 
mindazok, kikkel összekerültem, gyűlölettel kárhoztatták azt az 
elhamarkodottságot, amellyel a kormány a végzetes lejtőre tolta 
az országot. A vasúti kocsikban átkokat lehetett hallani a 
császár ellen, amelyek éppolyan erősek voltak, mint amelyek 
később bukásában követték. Kikeltek az emberek a miniszterek 
ellen; nem tudták megérteni, hogy Ollivier és néhány más, 
hogyan engedhetett a katonai hetvenkedés befolyásának. Gyűlö- 
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leteseknek találták azokat a képviselőket, akik Thiers száját 
befogták; méltatlankodtak a suttyomban való mesterkedések 
ellen, amelyekkel utcai ordítókat kerítettek, hogy lármájukba 
fojtsák a közvéleményt. A vidéken, a határtól Parisig, munkások, 
parasztok ugyanígy gondolkoztak. Egy mezőőr, kinek leánya 
gyerekágyban volt, s akit üdvözöltem, hogy fiúunokája született, 
keserűen és szomorúsággal jegyezte meg: „Örülhetek úgy-e? 
Húsz esztendő múlva ágyútölteléknek viszik”. A falusiak a rossz 
aratásról beszéltek és azon tanakodtak, hogyan húzzák át a 
telet. Pedig jegyezzük meg, mindnyájan hittek a sikerben, hogy 
olyan rövid hadjárat lesz, mint a solferinói volt és hogy nincs 
messze a béke. Intelligens embereknél a keserűséget egyéb 
okok növelték. Úgy gondolkoztak, hogy a háború kárhozatos 
esztelenség, hogy a népnek, éppúgy mint az egyes embernek 
legvégsőkig el kell menni, mielőtt gyilkolásban keresne meg- 
oldást, hogy Franciaországban éppenúgy értékes minden élet, 
mint Németországban, hogy az ilyen háború egy századdal 
késlelteti a civilizációt, s hogy két népnek, melyek közül az 
egyik annyit tett, a másik annyit tesz az emberi kultúráért, 
csak a tudományok és hasznos mesterségek terén kell találkoz- 
niok, hogy mi kölcsönvehetjük a németektől a mélyenjáró tudo- 
mányos kultúrát és mi megtaníthatjuk őket a szellem finom 
kultúrájára és a csere közöttünk és köztük nem sebeknek, 
hanem csak világosságoknak kicserélése lehet. íme ezt hallottam 
én minden körben és a társadalmi lépcső minden fokán. Szeren- 
csétlenségünkre, a közvéleménynek nálunk nincs meg a köz- 
ügyekre az a közvetlen és parancsoló befolyása, mint Angliában: 
csak társalgás közben nyilvánul és hosszú idő multán hat. Az 
idegenek, kik az országgyűlésből és az újságokból merítik a 
tájékozódást, a mi országunkból csak a hivatalos parádét ismerik 
és a nemzet igazi érzelmeit, mint Strauss és Sybel, nem ismerik 
vagy félreismerik. 

Mégis ezek a mi valódi érzelmeink, ezek végleg megálla- 
podtak bennünk és ha végzetes események nem forgatják ki 
őket valójukból, ezek kormányoznák akaratunkat és magunk- 
tartását. Hogy erről meggyőződjenek, tanulmányozzák ellen- 
feleink azt a mélyreható átalakulást, ami vezető osztályaink 
állapotában és jellemében ötven év óta végbement. Ok még 
mindig az 1791-ből és 1810-ből való emlékeik alapján ítélnek 
rólunk. Nagyapáik látták a kivándorló nemest, a fényes párbaj- 
hőst és Napóleon tisztjét, ki nevelésében és hivatásból katona 
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Ez a két alak a Rajnán   túl  legendás  maradt  s  képük  élénk  
nyomokat hagyott hátra a német elmékben. Elfelejtik, hogy az 
első a   lovagi   és  feudális   osztály  tagja   volt,   melynek   nincs 
többé tekintélye, mely ma már elévült s mely, miután a forra- 
dalom megfosztotta hatalmától, önként visszavonult a közügyek- 
től. Elfelejtik, hogy a második olyan   nemzedéknek   az   alakja, 
mely a legádázabb vihar, közepette sarjadt  ki,   felszínre   vetve 
az invázió,   megmámorosítva   egy  új   társadalmi  rend  eszméje 
által,   mely   a   harcmezőn   nevelkedett,   melyet   a  hazafiság  és 
lelkesedés   ragadott   magával,   végül  túlhajtott   a  célon   az   a 
beidegződött lendület, melyet egy nagy vezér a maga hasznára 
aknázott ki. De ez a nemzedék eltűnt   és akik  az   1815.   évet 
túlélték, az 1820. év elpolgáriasodott munkásaivá lettek. Amint 
az idő előrehaladt, elhalványult a harcias szellem; a szabadság 
és háború szavai többé nem tartoztak   együvé.   1831.   táján   a 
köztársasági párt, Armand  Carrel, még egyszer megkísérlette 
egybekapcsolásukat, de a kormány és a nemzet többsége tovább 
is megmaradt szétválasztásuk mellett.  1848-ban a köztársaság 
kijelentette, hogy különváltak;  mindnyájan emlékszünk arra az 
általános  helyeslésre   és   a   mély  örömnek   arra   az   érzelmére, 
amely Lamartinenak a hatalmakhoz intézett kiáltványát követte· 
Maga a császárság azon alapúit,  „hogy ő a béke volt”,  és ha 
III.  Napoleon   megbukott,   ennek  az  az oka,  hogy a mai kor 
helyes felfogása és az első császárság ügyetlen utánzása között 
ingadozott.  A közvélemény a krími és az olasz hadjárat kivé- 
telével az  összes háborúkat  úgy   fogta  föl, mint költséges és 
veszedelmes  parádékat,   amelyeket   a   dinasztia hasznára   és   a 
nemzet megrontására találtak ki és   az   a  rendeltetésük,   hogy 
mint a rossz opera, zajt üssenek és   a tömeget szórakoztassák. 
Azt jelenti-e ez, hogy a nemzet helyeselte ezeket a háborúkat? 
Vállát vonogatva, fülét  befogva   tűrte  őket,   mert   nem   tudta 
őket kifütyöléssel elhallgattatni   s   az elégedetlenség  oly  nagy 
lett, hogy ettől a pillanattól  fogva   az   ellenzék  föléledt   és   a 
császár  veszni   érezte   lába   alatt   a   talajt;   ekkor játszotta   ki 
utolsó kártyáját. 

Strauss azt veti szemünkre, hogy dicsőség szomjunknak min- 
dent feláldozunk. „A dicsőség — mondja — ez a szó, amelyet 
egyik miniszterük nemrég a francia nyelv legelső szavának 
nevezett, ellenkezőleg a leggonoszabb és legvészthozóbb szó 
és a nemzet jól tenné, ha kitörölné egy időre szótárából: mert 
mi egyéb ez,   mint   az   aranyborjú,   amely   előtt  századok   óta 
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táncol, a Moloch, amelynek   most annyi ezret áldoz saját 
maga és szomszédainak fiaiból, a lidércfény, amely mindig 
el tudta távolítani a munka termékeny mezőiről, hogy a puszta- 
ságba és gyakran az örvény szélére terelje?” 

Fölvethetjük a kérdést mindama tisztelet mellett, amely az 
ily komoly történésznek kijár, hogy nem tisztán történelmileg, 
azaz nagy vonások alapján gondolkozik-e, amikor a múltból 
következtet a jelenre, s a kis utódoknak tulajdonítja az ősök 
szenvedélyeit és megfeledkezik a mának személyes megfigyelé- 
séről, arról, amely felhasználja a szemet és fület és az élő beszé- 
det is meghallgatja az írásos bizonyítékokon kívül. Egy egész 
csomó kisebb utazásomon kívül négyszer utaztam be egész Francia- 
országot, beszédbe elegyedtem mindenütt a munkásokkal, még 
inkább a parasztokkal, teljes hónapokat töltöttem különböző 
falvakban: mindig és mindenütt ugyanazokat az eszméket tapasz- 
taltam. A nép legnagyobb részének földje van és a jövőre gon- 
dol, a vasutak kiépítése óta a jelzálog és az uzsora úgyszólván 
nem terheli többé az ő kis birtokukat. Soknak van közülök néhány 
kötvénye és értékpapírja; kényelmük növekedett és többé nem 
máról-holnapra élnek; még mindig szűk látókörüket már nem 
foglalja el kizárólag a mindennapi kenyér egyetlen és nyomasztó 
gondolata; nem hoznak többé seregestől és a véletlennek kiszol- 
gáltatva gyermekeket a világra; fiaikból jómódú parasztot, néha 
urat akarnak nevelni. A birtokossággal járó állapottal és a fél- 
jóléttel együtt elsajátították a birtokos érzelmeit; gazdálkodásra, 
szerzésre gondolnak; hogy a császárság javára történt népszavazat- 
hoz csatlakoztak, annak az az oka, hogy húsz év óta megkét- 
szereződött áron adják el terményeiket. Nem világos-e, hogy 
ez a helyzet és az ilyen felfogás meggyöngítette és napról-napra 
gyöngíti azt a háborús felbuzdulást, melyet nekünk tulajdoní- 
tanak? Négy millióra becsülik Franciaországban az ilyen bir- 
tokosok számát, négy millióra teszik a földhöz kapcsolt csalá- 
dokét és körülbelül húsz milliónyi lakosság foglalkozik földmű- 
veléssel. A 89-iki forradalom főleg társadalmi volt s az a tár- 
sadalmi osztály, melynek többsége a földbirtok elfoglalása révén 
féljóllétre, majd jólétre emelkedik, szükségképen békeszerető lesz. 
Ebben az osztályban legfeljebb úgy lehetne a háborús ösztönöket 
fölkelteni, ha szántszándékkal tönkre tennék. Ami pedig a pol- 
gárságot, az iparosokat, a kereskedőket, a szabad foglalkozású 
embereket, szóval mindazoknak osztályát illeti, akik úgynevezett 
„kaputos” emberek   és akiknek   tőkéjük   van,   mindenki   tudja, 
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hogy negyven év, de főleg húsz év óta a mozgó vagyon cso-  
dálatos módon megnövekedett és ezzel együtt a jóllét szükség- 
lete is. Majdnem az összes jómódú vagy gazdag családok 
részvénytársasági papírokba helyezik el jövedelmük jelentékeny 
részét és életük fő gondolata a vágy, hogy tőkét és jóllétet 
biztosítsanak gyermekeik számára. Ezt a felfogást vajjon össze 
lehet-e hasonlítani annak a nemzedéknek gondolkodásával, 
amely a század elején élt, amikor a hadsereg volt a nagy 
karrier és a folyton tartó háború minden becsvágynak belát- 
hatatlan perspektívát nyitott? 

Ismétlem, a francia társadalom megtalálta a maga egyen- 
súlyát: csak a politikában, kormányai bizonytalansága folytán 
maradt az épület tetőrésze befejezettlen; egyéb pontokon végleg 
befejezett az egyenlőség következtében azáltal, hogy mindenki 
számára minden hivatal hozzáférhető és a földtulajdon megoszlása 
s a mozgó vagyon óriási megnövekedése révén. Nincs már 
egyéb dolgunk, mint fentartani, javítani, díszíteni, főleg egész- 
ségessé tenni a földszintet, mely, mint minden alacsonyan fekvő, 
szűk és rosszul világított helyiség kellemetlen, egészségtelen 
azok számára, akik lakják. Már pedig az a tulajdonos, aki jó 
házban telepszik le, nem az az ember, aki a más ablakát be- 
törje; tart a maga portájára; és bizton állíthatjuk, hogy ha a 
mai Franciaországot megkérdeznők belső érzelmei felől, nyu- 
godt ítéletére bízva a választ s véleményét loyálisan tudakolva azt 
felelné, hogy hacsak nem kergetik a végletekbe és nem provo- 
kálják akarata ellenére a háborút, ő ezentúl nyugodtan a saját 
jó házát berendezné és semmiképen sem érez hajlandóságot arra, 
hogy töltött puskával vigyék, törve-zúzva tábort ütni a szom- 
szédnak két vagy három szobájában. 

Ez Franciaország valódi lelkiállapota. Bár csak ellenfeleink 
erről meggyőződést szereznének és megértenének bennünket. 
Ezzel rögtön összeomlanék az az alap, melyre követeléseiket 
építik a félreértéssel együtt, mely azt megtámasztja. Azzal 
dicsekszenek, hogy ők lelkiismeretüknek engedelmeskednek; 
tehát nincs joguk mások lelkiismeretét megerőszakolni. Nem 
lovagi vagy katonai point d'honneurről van itt szó; itt köte- 
lességről van szó s a kötelesség hiánya volna, ha két francia 
tartományt, egy millió polgártársunkat végleg átengednénk nekik, 
amint azt ők követelik; ha vannak emberek, kik lelkűkben és 
gondolkozásukban franciák, úgy Klebernek, Rappnak, Küssnek 
és Ulrichnak  honfitársai   azok.   Strassburg   ostroma   ezt   bizo- 
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nyította és maga a német sajtó ismerte el. Azt követelni, hogy 
veszítsék el hazájukat, hogy egy másikba olvadjanak be, hogy 
belépjenek a porosz hadseregbe, hogy talán később a franciák 
ellen támadjanak, borzasztó igazságtalanság volna, méltó I. Napó- 
leonhoz, kit a németek mint gonosztevőt átkoznak. Rákénysze- 
ríteni ezt az áldozatot Franciaországra annyit tesz, mint meg- 
parancsolni az anyának, hogy szolgáltassa ki egyik gyermekét; 
ez természetellenes és lelkiismeretellenes. Az a száj, amely erő- 
szak kényszere alatt ilyen paktumot dadogna, nyomban halkan 
vissza is venné ígéretét és magában arra készülne, hogy, mint 
Poroszország Jéna után, a vétkes ígéretet nem tetőzi be még 
vétkesebb lemondással. Minden egyéb pontra nézve enged- 
mények, nagy engedmények lehetségesek. Bebizonyíthatjuk és 
be kell bizonyítanunk ellenségeinknek, még sajnálatraméltó áldoza- 
tok árán is, hogy elfogadjuk a békét hátsó gondolat nélkül, végleg, 
nem mint fegyverszünetet. Nyújtsunk nekik garanciákat; érdekünk 
és becsvágyunk talán megsínyli, de ez nem fontos. Ne követeljenek 
túlon túl és semmi olyat, ami lelkiismeretünk ellen való és olyat, 
amit becsületes nép egy másik becsületes népre rá nem kénysze- 
ríthet. Különben — föltéve, hogy kicsikarják — rosszul cselek- 
szenek, mert az igazságtalanság a háború örök magva. Ε tekin- 
tetben, ha a szív nem, a történelem elég világosan beszél; csak 
az 1807-iki és 1813-iki emlékeiktől kérjenek tanácsot, meg- 
tudják, hogy forradalmukat elnyomatásuk hozta létre és hogy 
Wagramnak és Jénának Lipcse és Waterloo volt a gyümölcse. 
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z utolsó évtizedben Európa intellektuális közvéle- 
ménye egyre szélesebb köreiben egyre intenzivább 
meggyőződéssé kezdett válni az a felfogás, hogy 
kontinensünk ama részeiben, melyeket immár közös 

kultúra, közös gazdaság, közös demokratikus érzület fűz össze, 
a háború lehetetlenné vált. Pontosabban meghatározva: mind 
biztosabb, mind szilárdabb alapokon látszott nyugodni az a hit, 
hogy Európa összes államai keleten Oroszországig és délen a 
Balkánig annyira egybeforrtak, hogy közöttük háború többé 
nem lehetséges és az Európa keletén és déli részein még elinté- 
zendő bonyodalmak megoldást fognak találni egy világháború 
veszélyének fölidézése nélkül. 

Ε hitnek lelki és gazdasági alapjai ismertebbek, semhogy 
azoknak bővebb kifejtése szükséges volna. A régi, zártkörű 
nemzeti gazdaságok hova-tovább világgazdaságba mentek át s 
legalább is Európa említett részében a javaknak és az embereknek 
csereforgalma hasonlíthatatlanul erősebb volt, mint a modern 
technikai vívmányok fölfedezése előtt az izolált nemzeti államok 
keretein belül. Ezzel a technikai és gazdasági átalakulással kar- 
öltve mélyen átalakult az európai emberiség lelki tartalma is. 
Az a „világirodalom”, melynek körvonalait Goethe még inkább 
jövőbe látó lelke óhajtásaként sejtette, a míveltek olyan széles 
köreiben vált valósággá, hogy a nemzetközi értékekkel átitatott 
közvélemény szava, az elzárkózó nacionalista jelszavakkal szem- 
ben, a legjobb tudományban, irodalomban és művészetben 
diadalmaskodott. A közlekedési eszközök forradalmi átalakulása 
lehetővé tette, hogy az emberek ezt a nemzetköziséget nemcsak 
mint valami ideológiai hatást, hanem mint húsból és vérből 
való közvetlen realitást éljék át és a szűk lokálpatriotizmust a 
széles kultúrközösség érzése váltotta fel, mely távoli országok 
szépségeit csaknem úgy,  gyakran  még  jobban tudta szeretni, — 
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a szabad vándorlással egybekötött ünnepi hangulat varázsa alatt 
— mint a honi kultúra értékeit. 

Ezt a rendkívüli milieubeli és érzületi eltolódást különösen 
két meggondolás kísérte, mely bizonyossággá látszott emelni 
azt a hitet, hogy európai kultúránkon belül a háború lehetet- 
lenné vált. Az egyik az az átlátás volt, hogy az egyre érzéke- 
nyebb nemzetközi munkamegosztás miatt a háború — legalább 
is az európai kultúrkörön belül — rossz üzletté vált, hogy 
magának a győztesnek is aránytalanul többet ártana, semmint 
használna. A másik az a vélemény volt, hogy a nemzetközi 
proletariátus szervezett ereje immár eredményesen képes szembe- 
szállni azokkal a nagyon szűk, de nagyon befolyásos érdek- 
körökkel — egyes dinasztikus, katonai, diplomáciai és export- 
kapitalista törekvésekkel — melyeknek a háború esetleg ma is 
nem kevésbbé jó üzlet, mint a par excellence feudális államok- 
ban volt. És az Internacionáléban szervezett proletariátus ennek 
a véleménynek egyre hangosabb, egyre vakmerőbb kifejezést 
adott nemcsak a Hervéék antimilitarista izgatásaiban, hanem a 
nemzetközi munkáskongresszusok határozataiban is. 

Talán túlzás nélkül lehet mondani, hogy a váratlanul 
explodált európai háború által kiváltott megdöbbenés és kétség- 
beesés, mely épen a legműveltebb embereket fogta el, legalább 
is oly mértékben szólt közös európai kultúrértékeink lerombo- 
lásának, mint az életek és a javak pusztítása borzalmainak. És 
ép ez a lelki hangulat az, mely ezt a háborút, mint tömegjelen- 
séget minden eddigitől megkülönbözteti. A modern lelkiismeret 
— és pedig nem egyes izolált ideológok  lelkiismerete,   hanem 
igen széles köröké — nem tekinti többé ezt a háborút a végzet 
kikerülhetetlen rendelésének s többé nem általános emberbaráti 
vagy krisztusi alapon borzad vissza tőle, hanem önző és  élve- 
zeti alapon: közös európai kultúrértékeink szeretetéből. 

Persze a „jó európai” lélek emez új kultúrszinthézisének 
összetörését más lelki visszahatások is követték, melyek még 
kínosabbá tették a lelkiismereti krízist: a gyöngék fejvesztve 
járnak fel és alá és egyetlen szilárd pontot sem találnak idegen 
dogmákból és félig utánérzett gondolatokból felépült világnéze- 
tükben; az élelmesek, az európai szolidaritás egykori rhétorai 
és cikkszállítói azonnal renegátokká lettek s szolgai nacionaliz- 
mussal üvöltenek mindazon nemzetek kultúrája ellen, melyekkel 
háborúba keveredtünk; a régi, elzárkózó és osztályuralmi nacio- 
nalista irány ideológjai — akiket   már-már elhantolt az új idők 
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szelleme — rosszul leplezett kéjjel kantározzák fel újra öreg  
paripáikat s lelkendezve hirdetik, hogy a „különleges nemzeti” 
fellázadt az „általános emberi” ellen, természetesen az Isten 
nevében és akaratából; hogy ezek a véres hekatombák nem 
gazdasági, sőt nem is politikai érdekek kielégítésének, nem is 
valami új, még vajúdó államkapcsolódás létrehozásának szólnak, 
hanem egyesegyedül a nemzeti géniusz hatalmi és uralkodni 
akaró lendületének. Csak természetes, hogy ebben a kórusban 
elnémul a Kant és a Spencer, sőt még a komolyabb háborús 
elmélkedők szava is s minél vadabbul homályosan dicsőíti 
valaki a magyarázat örve alatt a háborút, annál mélyebb gon- 
dolkodó benyomását kelti s divattá lett az egész emberi kul- 
túrát, mint valami felszínes mázat, érzelgős intellectuel parfumt, 
a nemzetköziséget, mint szocialista utópiát, a jogra és a rendre 
való törekvést, mint szentimentalista pacifizmust feltüntetni. 
Valóban csak a nagy világkrízisek óráiban tapasztalható a lelkek 
és az elmék ilyen zavara s bár mi nem tartjuk hogy „Kriegs- 
zeit ist Umdenkungszeit für alle”, ellenkezőleg az élet-halál küz- 
delem nem a meggondolások ideje, mégis talán nem egészen 
hiábavaló, már ma a nagy háborús felfordulás viszonyát keresni 
azokhoz az európai kulturértékekhez, melyek új egységbe lát- 
szottak már-már szökkenni akkor, mikor a bellum omnium contra 
omnes egyszerre visszavet bennünket régi idők borzalmaiba. 

* 
Azt szokták mondani, hogy ennek a háborúnak kitörése 

tisztán mutatja mennyire ugyanazon motívumok alatt cselekszik 
a mai európai emberiség mint azelőtt s a háború ma is ugyanaz az 
eszköze a meggazdagodásnak s világuralomnak, illetőleg az 
elszegényedésnek és szolgaságnak, mint ezelőtt. Vagy Német- 
ország vagy Anglia! — így van feltéve a kérdés a sors 
könyvében... Mi is azt hisszük, hogy a politikai motívumok az 
emberiségben mit sem változtak s amíg a habom valamelyik 
félre nézve „jó üzlet” marad, kevés a remény a kiküszöbölésére. 
Ámde tagadjuk azt, hogy a német-angol háború vagy egyál- 
talán két, körülbelül egyenlő gazdasági és kulturális fokra fejlett 
állam közötti háború bármelyik félre jó üzlet lehetne. A régi 
autarchikus nemzeti államokban, melyek között a munkameg- 
osztás olyan primitív, a csere olyan csekély vala: a háborús 
győzelem az egyik félre a kellemetlen vetélytárs teljes vagy 
részleges kiirtását, földjének elfoglalását, népességének kímé- 
letlen   kiszipolyozását, a   rivális   kereskedelmi   érdekköröknek 
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úgyszólván végleges amputálását jelentette. Ma már ez nincs 
így. Ma Németország Angliának és Anglia Németországnak 
sokkal nagyobb és biztosabb fogyasztója, mint bárminő kolóniája, 
nem is beszélve arról, hogy minden fejlettebb kolónia szükség- 
kép a nemzeti függetlenség felé tart s előbb-utóbb az anya- 
országra nézve csak annyiban érték forrása, amennyiben fogyasztó- 
képes, azaz csereforgalom folytatására alkalmas és hajlandó 
népessége van. Az angol, illetőleg a német piac elvesztése 
minden csatavesztésnél súlyosabb csapás volna a német, illetőleg 
az angol közgazdaság számára. 

Vagyis az elmélet szempontjából megostromolhatatlannak 
tartom ma is a Norman Angell diagnózisát, amely különben 
semmi egyéb, mint Adam Smith és a klasszikusok soha meg 
nem cáfolt alaptételeinek alkalmazása: 

„Azon a nézőponton, a melyen ma állunk, két tényt állapítha- 
tunk meg teljes bizonyssággal: 1. Németország csakis úgy pusztíthatja 
el kereskedelmünket, ha népességünket elpusztítja. 2. ha eltudná pusz- 
títani népsségünket — ami számára teljes lehetetlenség — úgy egyik 
legjövedelmezőbb piacát pusztítaná el, minthogy jelenleg többet ád ő 
el nekünk, mint mi ő neki. Ebben az egész kérdésben, a kereskedelem 
és ipar valódi természetének tökéletes mély félreértésével állunk 
szemben. 

A kereskedelem egyszerűen és kizárólagosan egy termék kicse- 
rélése egy másik termékért. Ha az angol gyáros posztót vagy kése- 
ket vagy gépeket vagy cserépárút vagy hajókat olcsóbban vagy jobb 
minőségben tud előállítani, mint vetélytársai, úgy ő lesz a piac ura; 
de ha nem, ha gyártmányai rosszabb minőségűek vagy drágábbak 
lesznek, vagy kevésbbé tetszenek a vevőközönségnek, akkor vetély- 
társai biztosítják maguknak ezt a monopóliumot, — és ezen a körül- 
ményen a Dreadnought-ok bírása mit sem fog változtatni. Svájc, 
egyetlen Dreadnought nélkül, ki fogja szorítani Angliát a piacról 
még saját kolóniáiban is, amit különben már meg is tett azokban 
az esetekben, melyekre az imént utaltam. A gazdagság valódi ténye- 
zői, politikai jargonunk ellenére, semmi összefüggésben sincsenek a 
katonai és tengeri hatalommal. Avégre, hogy negyven millió ember 
kereskedelmét elpusztíthassa, Németországnak kőszén és vasbányáinkat 
kellene elpusztítani, és tönkre kellene tennie népességünk erejét, 
jellemét, vállalkozási kedvét, kezdeményezési szellemét, röviden negy- 
ven millió embernek azt az elhatározását, hogy arcuk verejtékével 
keressék meg kenyerüket. Ha nem volnánk egy csodálatos optikai 
illúzió hipnotizmusa alatt, vita nélkül elfogadnánk azt, hogy egy nem- 
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zet jólléte olyan tényezőktől függ mint annak a földnek természetes  
gazdagsága, melyben él, szociális diszciplínája, ipari jelleme, melyek 
évek, nemzedékek, talán századok eredményei, hagyományok és las- 
san kialakult kiválasztódás gyümölcsei; s mitöbb mindezen elemi és 
lényeges tényezőkön felől függ még a kereskedelmi és financiális 
körök végtelen sok elágazásától, például egy adott gyártási ágban 
tanúsított speciális technikai képességtől, egy speciális ügyességtől, 
mely alkalmas bizonyos adott piac különleges igényeinek kielégítésére, 
s olyan népesség létezésétől, mely speciálisan vonzódik bizonyos keres- 
kedelmi eljárásokhoz, mely vonzódás gyakran évek és nemzedékek 
erőlködését tételezi fel. Mindennek, Harrison úr szerint, nincs jelentő- 
sége. Németország mindezt egy szempillantás alatt elsöpörheti és 
negyven millió ember képtelen segíteni önmagán, és kilábolni a baj- 
ból, mert Németország valami csodaféle segítségével hirtelen telje- 
sen felszerelt hajógyárakat, olvasztókemencéket, szövőgyárakat, kohó 
kat, szén- és vasbányákat fakaszt területén, hogy magába szívja azt a 
kereskedelmi forgalmat, melyet a világ legügyesebb kereskedőinek és 
iparosainak sok nemzedéke fokozatosan alapított; Németországnak 
hirtelen háromszor vagy négyszer annyit kellene termelni tudnia, 
mint amennyit népessége a mai napig termelni tudott, mert vagy 
meg kellene ezt cselekednie, vagy az angol tevékenységnek kellene 
átengednie azokat a piacokat, melyeknek szállítói eddig is az ango- 
lok voltak. Ami valóban kenyeret adott annak a negyven millió ember- 
nek, kik egy német győzelem után éhhalálra lennének ítélve, az az 
a tény volt, hogy az általunk kiaknázott és termelt szenet és vasat 
valami alakban eljuttatták olyan népekhez, melyeknek azokra szüksé- 
gük volt. Vajon ez a szükséglet hirtelen meg fog-e szűnni avagy azt 
a bizonyos negyven millió emberi lényt hirtelen valami bénaság 
fogja sújtani, hogy ez az egész nagy ipar így egy csapásra eltűnhes- 
sék. Hajóhadaink legyőzetése a tengeren, tehet-e valamit az ellen, 
hogy a kanadai földmívelő ami ekéinket akarja megvásárolni, és búzá- 
jával kivan fizetni értük? Vajon igaz-e hogy Németország meggátol- 
hatná ennek a búzának behozatalát? De milyen oka volna arra, hogy 
ezt cselekedje, milyen hasznot merítenének ebből lakosai? Milyen 
csoda révén, tudná hirtelen ő szolgáltatni azokat a termékeket, melyek 
negyven millió ember tevékenységének táplálására szükségesek? Mely 
csoda révén duplázhatná meg hirtelen ipari népességét? És mely 
csoda révén fogyaszthatná ő maga el a búzát, mert hiszen ha a 
búzát nem tudja elfogyasztani, úgy a kanadai nem vásárolhatja meg 
ekéit. Tudom, hogy mindez elemi dolog, a nemzetgazdaság alapvető 
tétele, de micsoda nemzetgazdaság   akkor ez a Harrison   úr-féle    és 
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azoké,    kik    eszméit    osztják,    mikor    úgy beszél,    mint   az    elébb 
idéztem!” 

Mindez annyira igaz, hogy a háborús izgalom tetőpontján az 
angol kormány egyik legsürgősebb feladatának tartotta német 
árúmintákat küldeni az ár pontos megjelölésével az angol keres- 
kedőknek ama cikkekből, melyekben a német verseny az angolt 
szorongatja. Mit jelent ez mást, mint azt, hogy az angol vezető 
körök még a küzdelem paroxizmusában is átlátják, hogy a 
német versenyt nem lehet semminemű háborús fölénnyel ellen- 
súlyozni, hanem egyesegyedül a gazdasági módszerrel: a ter- 
melési  költségek leszáll í tásával.  A mihez a különben 
szintén háborús párti Gothein azt a megjegyzést fűzi, hogy — 
lévén Angliának csak 46,5 millió lakosa, Németországnak pedig 
68 millió s minthogy a német szaporodás 1,36% az angol pedig 
ssak 0,87% — Angliának nincs is módjában a német verseny 
kiküszöbölésére törekedni az összes tereken. Ha Anglia régi 
munkásait kiveszi azokból a termelési ágakból, melyekben 
excellál azért, hogy a németeket visszaszorítsa azokban az 
ágakban, melyekben a németek vannak előnyben: ez Angliára 
nézve nagyon kétes értékű kísérlet volna, mely oly tereken is 
az angol termelés visszaszorítására vezethetne, ahol tagad- 
hatatlan fölénye van. 

A világháború kitörése egyáltalán nem ingatta meg ezeket 
az igazságokat. Norman Angell tévedése nem az alapvető 
gazdasági tények félreismerésében állott, hanem két mellék- 
körülmény és egy döntő fontosságú államfejlődési tendencia 
fel nem ismerésében. Először nem látta, hogy bár a háború 
csakugyan rossz üzlet az angol és német nép, sőt maga az 
angol és német kapitalizmus túlnyomó többsége szempontjából 
is, de az még mindig kitűnő üzlet lehet egy bár szűk, de túl- 
hatalmas monopolista és militarista érdekeltség szempontjából. 
Másodszor, nem helyezett kellő súlyt arra a nagyfontosságú 
tényre, hogy az európai emberiség vezető rétege, a domináló 
katonai, diplomáciai, tudományos és publicisztikai körök még 
ma is a háborúra nézve túlnyomó részben a régi feudális 
ideológiát táplálják, mely azon tévhit alapján áll, hogy a háború 
eredményei   és   üzleti   értékei   még   ma   is   ugyanazok,   mint a 
napóleoni vagy a feudális háborúkban. Végül nem vette észre, 
hogy a háborúknak szorosan vett kapitalista üzleti oldalán túl- 
menőleg van egy államfejlődéstani oldala is, mely a háborút a 
gazdasági integráció  egyik   legfontosabb   eszközévé teszi s 
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mely  u ta t  tö rhe t  magának  az  ado t t  é s  l egköze lebb-   
f ekvő  gazdaság i ,  ső t  é rze lmi  mot ivác iók  e l l enére  i s ,  
a nagy tömegcselekvések igen csekély tudatossága által kisérve. 
(Ez a szempont a háborús elméletek korrektúráját jelenti, mely- 
nek körvonalait vázolni más vonatkozásban alább fogom meg- 
kísérelni.) 

Ezen meggondolások  következményeként   azt lehet mon- 
dani: Európánkat nem az gyújtotta fel, hogy az európai embe- 
riség  gazdasági   szerkezetében és morális   alkatában   minden a 
régiben   maradt,   hanem  hogy ezen   új   gazdasági szerkezet és 
morális alkat még nem volt eléggé erős a háborús okok egész 
szövevényének  leküzdésére.   Bármily  paradoxonnak is hangzik, 
mégis azt   kell mondani, hogy a legfejlettebb európai kul- 
túra szinte beugrott  Európa elmaradt  részeinek,  szinte 
dupejévé vált feudális   és   nacionalista   ideológiák  to- 
vább él élés ének. Itt újra egyszer — mint már annyiszor a törté- 
nelemben — a halottak viselnek csatát az élők ellen. Vagyis azt 
hiszem, hogy ha elgondolható volna egy olyan politikai légüres 
kísérlet,   melyben   kizárólag  Anglia,   Franciaország   és Német- 
ország álltak volna egymással szemben: az európai kultúra ereje 
már elegendő lett volna a háborús  feszültség   kiküszöbölésére. 
Ámde a nyugati kultúra e vezető országainak   egymáshoz való 
viszonya  komplikálva  volt  egy  csomó   helyzeti   és   történelmi 
tehertétellel.   Az új   kulturorganizmus  szabad   vérkeringését   a 
régi világnak még egészen eltérő életberendezésű darabjai béní- 
tották s erősítették azt a feudális   ideológiát,   melyet  maga az 
új kultúra sem volt még képes magából kitaszítani. A háborút 
előidéző okok legfontosabbjait ezekben a tényekben kell keresni: 
1. Oroszország   egész   alkatában   még   mindig   tipikus   feudális 
rablószerkezet, melynek lényege a hódítás és a zsákmány, katonai 
és vallásos   autokrácia,   melyet a polgári   rend   erői   még kép- 
telenek ellensúlyozni. Ennek az ázsiai  természetű  kolosszusnak 
minden háborúra áhító nyújtózkodása   alapjaiban  kavarta fel a 
nyugati   kultúra   csereviszonylatait és   minduntalan   élesztette a 
feudális   ideológiák survivaljait. 2.   Faji   és   vallási   okokból   az 
orosz autokrácia állandó protektorátust gyakorolt a balkán szláv 
népei felett, dacára annak, hogy ezeknek a jobbára kis paraszt 
demokráciáknak természete a cári centralizmussal homlokegye- 
nest ellenkező elvet képvisel. Minthogy azonban Ausztria-Magyar- 
ország   vámpolitikája   a  balkán   államokkal   állandó gazdasági 
súrlódásokra és ezekből kifolyólag későbben politikai ellentétekre 
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vezetett: az orosz felé való gravitáció a Balkánon folyton erősbö- 
dött, ami természetesen a német kapitalizmust egyre kifejezettebb 
Drang nach Osten-jában állandó irritáltságban tartotta. A monar- 
chia népeinek nemzetiségi viszályai még jobban fokozták a 
Balkán nemzeti államembrióinak feszültségét és a bizonytalanság 
érzését a német piacokon. 3. Kelet- és Déleurópának ezt 
a labilis egyensúlyállapotát még prekáriusabbá tette az a 
hibrid viszony, melybe Elszász-Lotharingia elvesztése miatt a 
revanche lázas érzülete Franciaországot kergette. A cárizmussal 
való egyre szorosabb szövetségnek nem okai, de sokkal inkább 
okozatai azok a milliárdok, melyeket a francia tőke Orosz- 
országba vitt s melyek a revanche lázálmait a gazdasági szo- 
lidaritás érdekeivel erősítették. 4. A bizonytalan egyensúlyállapot- 
nak ezt az ideges közérzetét tovább fokozta az angol kapitalizmus 
egy részének gyűlölete a nagyszerűen megizmosodott német 
exportindusztrializmussal szemben, mely gyűlölet az angol diplo- 
mácia és marinizmusnak bizonyos köreiben még mindig szunnyadó 
ősi kalózszellemet újra galvanizálta. 5. És ami mindennél még 
fontosabb: — bár alig látja ma pár ember — Közép-Európa 
egy új államkapcsolódási problémával vajúdik. A középeurópai 
centralizációra való ma még szinte öntudatlan törekvés, 
mely az európai vámuniónak első etapja lesz, Közép-Európa népei- 
ben a nyugtalanság, befejezettlenség és bizonytalanság állandó 
érzését éleszti, mely melegágya a háborús szellem föléledésének. 

* 
Ezekből a perspektívákból nézve a dolgokat, azt hiszem, 

hogy sok válik érthetővé a háborús válság tüneteiből, ami 
enélkül zavaros maradna, avagy puszta álszenteskedés benyo- 
mását keltené. így nem szabad merő taktikai fogásnak, a sem- 
leges közvélemény megtévesztésére irányuló törekvésnek tartani 
az európai sajtót betöltő azt a szenvedelmes vitát, hogy kit 
terhel a felelősség a háború borzalmaiért és azokat a bizo- 
nyítékokat, amelyekkel minden egyes fél a maga békés érzületét 
dokumentálni akarná. A békének ezt az érzületét igaznak kell 
elfogadni a háborúskodó országok közvéleményének túlnyomó több- 
ségére nézve, nem véve ki ebből magukat a vezető államférfiakat 
sem. Amit Naumann, a német liberálisok egyik vezére mond: Oh 
wie froh bin ich, dass wir ernstlich glauben können, dass unsere 
Volkshäupter diesen Krieg nicht gesucht haben, sondern ihm 
nach Möglichkeit ausgewichen sind!: nem tartüfféria, hanem a 
német nép túlnyomó többségének izzó meggyőződése. De ez a 
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meggyőződés nem kevésbbé izzó a francia, az angol, a magyar  
nép és közvélemény legszélesebb köreiben sem. Olyan emberek, 
mint például Lloyd   George,   Bemard   Shaw,   Ramsay   Macdo- 
nald senki kedvéért   sem   szoktak   hazudni. A francia közvéle- 
ményről pedig tudva van, hogy a háborút a legteljesebb  lelki 
depresszió   állapotában   kezdette   el.   Mindegyik   a   másikat 
érzi   a  támadónak,   ismerve   a  maga   békés   érzületét. 
És   ha   egyik  vagy   másik ország   vezető   körei   öntudatosan 
visszaéltek is népeiknek eme becsületes   meggyőződésével:   ez 
mit sem változtat ama tény történelmei nagyszerűségén és egyet- 
lenségén, hogy az európai kultúrvilág egyeteme ma már minden 
támadó hadjáratot megbocsáthatatlan barbarizmusnak és lelket- 
lenségnek tart és a közérzület oly erős, hogy nincs többé állam, 
mely azzal szembe szállhatna! Hogy is lehetne másként? Minden 
háborús konvulzió   dacára   Európa   Norvégiától   a   Balkánig és 
az   Atlanti   óceán   partjaitól   Lengyelországig    teljes   kulturális 
egység, melynek államközi békés szerveződését végeredményé- 
ben ép ez a háború készíti elő. Ennek a kulturegységnek már 
ma élő   szolidaritása   és erkölcsi   lelkiismerete   az oka, hogy a 
háború valóban egy explózió jellegével bírt — a fentebb kifej- 
tett okok s az általuk kiváltott háborús felkészülés hatása alatt 
— melyben a nemzeti felelősséget megállapítani teljes  lehetet- 
lenség, sőt talán   a vezető   államférfiak   egyéni   felelősségét   is 
alig lehet. Aki a háború váratlan kitörésekor véletlenül semleges 
külföldön tartózkodva a nemzetközi sajtót   figyelemmel kísérte, 
észrevehette, hogy milyen komoly,   milyen   mély,   milyen  rész- 
ketően aggodalmas volt a béke érzülete a nyugati kultúra vezető 
országaiban, micsoda cauchemar ült a lelkeken s micsoda szörnyű 
intellektuális zavar   uralkodott  arra  nézve,   hogy  voltaképen 
kinek kell, kinek használ, mire jó ez a háború? Mélyen meg 
vagyok róla győződve, hogy ha majd a béke helyreálltával ponto- 
sabban  fogjuk megismerni a nemzetközi közvélemény  lelkiálla- 
potát a háború kitörése előtt, csodálkozni fogunk, hogy nemcsak 
a felelősségtelen közvélemény legszélesebb köreiben, de maguk- 
ban az  intézkedő  tényezőkben is a háború   egy  világexplózió 
kikerülhetetlenségével hatott. (Ami ellen egyáltalán nem szól az a 
tény, hogy világszerte létezett a nagy pacifista irodalom mellett egy 
háborús irodalom is, melynek egy-egy terméke olykor meglepő 
pontossággal jósolta meg nemcsak a bekövetkezendő   háborút, 
de annak néhány  főrészletét   is. Ez is csak azt   mutatja,   hogy 
az emberek közvetlen szándékainál és célkitűzéseinél fontosabbak 
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a tényleges adottságok, a vezető rétegek érzelmi dispoziója s 
mindenekelőtt a fegyveres béke továbbfeszítésének lehetetlensége). 

Így értjük meg azt a tényt is, mely a háborús sajtó 
elfogultsága dacára is az élesebb megfigyelő előtt teljes vilá- 
gossággal domborodik ki, hogy az egymással küzdő ember- 
tömegeket — a többnyire alkohol, zsold és a zsákmányolás 
reménye nélkül harcolókat — egymás iránt nem hevíti a gyű- 
lölet érzése, hanem a legtöbb vagy a kényszer hatása alatt 
cselekszik, vagy az idegen támadás által veszélyeztetett 
haza védelmére siet. A háború, mint l’art pour l’art, a vér 
szagának szeretete, a háború, mint grandiózus sport és ember- 
vadászat ebben a hadjáratban alig szerepel már, mint tömeg- 
jelenség, vagyis kikopott az a jellemvonás, mely a középkor zsoldos 
és martalóc seregeiben uralkodó volt s amelynek még e háború 
folyamata alatt is lehetett tapasztalni — különösen a feudális 
körökből — nem egy megdöbbentően érdekes, bár izolált kitörését. 

S így értjük meg annak az érzületnek hevét és őszinte- 
ségét, mely Reims és Löwen fenyegetett műemlékei hírére az 
európai emberiség színe-javát eltöltötte s mely páratlanul áll a 
világtörténelemben. Szemben azokkal a háborúkkal, melyekben 
a zsákmány és a pusztítás a háború legtermészetesebb kísérője 
volt — az egész ókori, középkori és újkori világ — itt először 
jelentkezik a történelemben, hogy az emberiség kultúrértékeit 
egy fejlett és érzékeny közvélemény védi, melyet még az élet- 
halál harc paroxizmusában is respektálni kell, hacsak a győző 
nem akarja maga ellen fordítani az egész semleges világ meg- 
vetését és gyűlöletét. És ebben az új közvéleményben nincs 
semmi szentimentalizmus vagy kulturpóz. Egyszerűen arról van 
szó, hogy a kultúremberiséget nem kevésbbé őszinte és önző 
ragaszkodás fűzi az idegen országok eszthétikai ragyogásához, 
mint a saját nemzete értékeihez; hogy az idegen országok 
természeti és szellemi kincsei ma már az erkölcsi köztulajdon 
egy nemét alkotják; hogy Engadin hegyeit, Paris pompáját, az 
olasz városok ragyogását, a német idealizmus hevét és az angol 
empirizmus józan okosságát, a dán kertvárosokat és az orosz 
miszticizmust a mai ember lelki élete ép oly elidegeníthetetlen 
kincseinek érzi, mint a saját maga országának szellemi és ter- 
mészeti értékeit s már régen kinőtt a görög polis bornírt lokál- 
patriotizmusából, melynek Korinthus lerombolása észszerűnek 
és természetesnek tűnt fel. Alig van tény, mely az európai 
kulturvilág egységét ékesebben bizonyítaná, mint ez. 
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Hogy ennek dacára a nemzetközi szocializmus, a világ 
legtisztábban produktív rétege sem volt képes a népek öldök- 
léseit megakadályozni, sőt ellenkezőleg az egyes országok 
szocialista pártjai kivették a részüket a háborúból, mi több, 
némely szocialista szervezetek szenvedélyesen támadják egymást: 
ezek a tények nem azt jelentik, hogy a nemzetközi szolidaritás 
puszta álom és illúzió volt, hanem csak azt, hogy ez a szoli- 
daritás egyelőre még gyöngébbnek bizonyult, mint a régi világ 
morális és főleg materiális erői. A hadseregek szigorú koncen- 
tráltságával, egyetlen embertől való függőségével szemben a 
munkásszervezetek decentralizált és demokratikusan autonóm 
szervezetei képtelenek voltak gyors és egybehangzó tömegcse- 
lekvésekre akkor, amikor a döntés valóban órák kérdése volt. 
Az Internacionálét a világháborúba nem az érte való lelkesedés 
vitte, hanem az a kényszerhelyzet, hogy a háborúval való rész- 
leges szembeszállás csak a munkásmozgalom kiirtására vezet- 
hetett volna, mivel teljes és általános ellenállásra hiányzott a 
megfelelő szervezettség. Különben is az élesebben látók előre 
megmondták, hogy évtizedes antimilitarista propaganda nélkül 
teljes lehetetlenség évszázados ideológiai képleteket s a bennük 
gyökerező érzelmeket kiirtani s az emberi léleknek és a társada- 
lomnak fölszínes ösmerői azok, akik azt hiszik, hogy a gazda- 
sági alap átalakulása automatice létrehozza a neki megfelelő 
szellemi és érzelmi átváltozásokat. Mindettől el is tekintve, a 
munkásmozgalom már azért is képtelen volt a békét megmen- 
teni, mivel a szervezett proletariátus még a legelőrehaladot- 
tabb országokban is a munkásosztálynak jóval kisebb részét 
alkotja, a mezőgazdasági népesség pedig még úgyszólván tel- 
jesen a feudális világ függvénye, míg a nőmozgalom embrio- 
nális állapota mellett ép azok az antimilitarista erők állanak 
szervezetlenül, melyekre nézve a béke követelése nem puszta 
ideológia, hanem a legalapvetőbb ösztönök kérdése. Ha 
végül figyelembe vesszük, hogy Oroszországon, a Balkánon 
és Ausztria-Magyarország számos részeiben a szocializmus, 
mint tömegérzelem — mint vallás, értem, nem pedig puszta 
gazdasági követelmény, mert a béke problémájában ez a 
döntő! — még mindig quantité négligeable: akkor át kell 
látnunk, hogy az „Internationale összeroskadása” nem lephet 
meg senkit, aki a tényekkel számol s nem puszta érzelmekkel 
okoskodik. 
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Különben is az érzelmeknek véres háborgása bennünk az 
oka, hogy kevés ember jut el a rettenetes világfelfordulás leg- 
mélyebb   okaiig.   Minthogy a háború   az   erkölcsi   alaptörvény 
megtagadása — mert a valódi morál az emberi egyéniség abszolút 
öncélúságánál kezdődik, a háború pedig egy embercsoport letö- 
résére törekszik, minden eszközzel, egy másik javára  —  csak 
természetes,  hogy   erkölcsi   öntudatunk  szava   a  háború mód- 
szereit eszteleneknek és emberteleneknek, tehát esetlegeseknek 
és kikerülhetőknek érzi.    Ámde egészen másként áll a háború 
természetrajzi oldala. Hacsak a jelenségek összefüggéseit nézzük, 
lehetetlen meg nem látni,   hogy a   háború   —   amennyiben   az 
nem puszta bosszú, rablás, a feldühödött éhség s egyéb   szen- 
vedélyek momentán kielégítése és már igen korai   fokokon 
nem pusztán ez — az állami és társadalmi integráció   véres, 
de hatalmas eszköze volt. Õ az, a mi a „gazdasági eszköz”, a 
javak   cseréje,   munkáját   véglegessé  teszi   s mely   kiküszöböli 
mindazokat   a   katonai, politikai   akadályokat,   melyek   útjában 
állanak mind nagyobb   és  egységesebb   gazdasági   termelő   és 
fogyasztó területek  létrehozásának.   Minden gazdasági   haladás 
végeredményben a csereképes fogyasztás nagyságától függ, mert 
csak ennek gyarapodása teszi   lehetővé   új   technikai   eljárások 
kihasználását és a munkamegosztás összes  előnyeinek   kiakná- 
zását, amelyek következménye, hogy úgy anyagi, mint szellemi téren 
jobban, olcsóbban, sokoldalúbban termelhetünk. Ha ez a csere- 
képes   fogyasztás   meglassul   vagy   megáll,   minden   kulturális 
haladás lehetetlenné van téve.  Ámde ezen csereképes fogyasztás 
tágulásának egyik legfőbbb   akadálya a politikai széttagoltság, 
mely vámjaival és a forgalmat akadályozó egyéb korlátjaival a 
termelés   intenzív   fokozását   bizonyos   fokon   túl  lehetetlenné 
teszi, más vonatkozásban pedig azt eredményezi, hogy az apró 
államiságok rendszere mintegy mesterséges   prémiumokat   fizet 
elavult, drága és rossz technikai eljárásoknak s   ez   által  lehe- 
tetlenné teszi a szunnyadó szellemi és gazdasági erők megfelelő 
érvényesülését.    Nincs   itt    terem   ezt   az   elméletet  bővebben 
megvilágítani, de körvonalai azt hiszem elég tisztán állanak az 
olvasó előtt. Mégis hangsúlyoznom kell, hogy ennek a fölfogás- 
nak nincs semmi köze ahhoz   az elmélethez,   mely „éhségből”, 
„táplálékhiányból” vezeti le a háborúkat, amint   hogy egészen 
nyilvánvaló,   hogy  modern   háborúink  legnagyobb része  nem 
éhségháború.   Ami   háborúra  vezet, az egy   egészen más fajta 
hiány. A termelő erők — úgy az anyagiak,   mint  a szellemiek 
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— nem férnek el többé az adott politikai területen annak  
dacára, hogy ezeken a jóllakottság foka inkább nagyobb lett, 
hogy a munkabérek emelkedtek, hogy a nemzeti vagyonból az 
egyesre jutó rész folyton nő. A Kleinstaaterei a fejlődés kerék- 
kötőjévé lett, amikor is a háború történelmi szerepe kiseperni 
azokat a politikai, militáris és diplomáciai korlátokat, melyek 
egy nagyobb gazdasági terület integrációját, ami egyet jelent: 
a csereképes fogyasztás intenzív emelkedését lehetetlenné teszik. 
Persze erkölcsi öntudatunk s józan eszünk a háború esz- 
közét ezekben az esetekben is perhorreszkálja és hangosan 
hirdeti, hogy az integráció útja a kölcsönös megértés, a békés 
egybeforrás kell, hogy legyen, hiszen ez a változás az emberek 
túlnyomó többségének szent közérdeke. Ámde a történelem 
arról tanúskodik, hogy erről a nagy közérdekről lehetetlen meg- 
győzni azokat a szűk, partikularista érdekeket, melyekre nézve 
a politikai integráció anyagi vagy erkölcsi kárt jelent, annál 
kevésbbé, mivel ezek a partikularista érdekek rendszerint a 
régi állam leghatalmasabb politikai csoportjainak érdekei. És 
ilyenkor jön a háború és kisepri őket. Egy példa talán világo- 
sabbá teszi, hogy mire gondolok. A német és az olasz egység 
minden tervét a partikularista érdekek minduntalan megakadá- 
lyozták. Az apró fejedelemségek, diplomaták, agyonprotezsált 
iparágak, a kis államok összes szellemi monopolistái, a lokál- 
patriotizmusok dúsan honorált papjai sehogysem akarták átlátni, 
hogy ő rájuk már nincs szükség, hogy ők a fejlődés útjában 
állanak, hogy gúzsbakötik a termelés és fogyasztás emelkedését, 
hogy szűkösekké teszik az érzelmeket és tompákká a gondo- 
latokat. Minden intellektuális vagy erkölcsi meggondolás ezekre 
a régi anyagi és szellemi monopolistákra hatástalanoknak bizo- 
nyult. De jött a háború, eltávolította őket, új gazdasági, katonai, 
jogi egységet teremtett s ez által a termelő  erők nagy- 
szerű kitágulását tette lehetővé. És ennek a történelmi folya- 
matnak a lényegén mit sem változtat, hogy alaptermészetét az 
emberek túlnyomó többsége nem veszi észre avagy tökéletesen 
félreismeri. De bárminő ideológiai köntösben s bárminő terje- 
delemben menjen is végre, legyen szó a laza törzsek átalaku- 
lásáról egy törzsszövetséggé, vagy a törzsszövetségeknek város- 
államokká, vagy a városoknak tartományokká, a tartományoknak 
nemzeti államokká, a nemzeti államoknak államszövetségekké, 
mindig ugyanazzal a fejlődési ténnyel állunk szemben: a gazda- 
sági   integráció   lassú,   fokozatos,   alig   észrevehető   munkáját 
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a politikai integráció fejezi be, egyre nagyobb és egységesebb 
piacok létrehozása, melynek csaknem mindig a háború volt az 
eszköze. Õ küszöböli ki azokat a régi gazdasági és politikai, katonai 
és diplomáciai érdekköröket, melyek a produktív erők nagy- 
szerű expanzióját immár lehetetlenné tették. 

Ma is erről van szó. A Balkánon már a gyöngébb meg- 
figyelők is észreveszik, hisz a nemzeti államfejlődés régi mintái 
szerint mennek a dolgok. De ugyanerről van szó Közép-Európában 
is. A kis államok, a szertetagolt vámterületek, a partikuláris 
jogrendek és jogszokások, az egymásnak ellentmondó tarifa- 
jegyzékek, a mesterkélt, az egybetartozókat szétválasztó és a 
cserére alkalmatlanokat összetákoló határok lehetetlenné teszik 
Közép-Európa népeinek szabad fejlődését, ami egyik fő oka a 
nemzetiségi torzsalkodásoknak is. Ez a rettenetes háború Közép- 
Európa magasabb gazdasági és kulturális egységét fogja létre- 
hozni Németország hegemóniája alatt, a középeurópai koncen- 
tráció pedig, az által, hogy a hatalmak egyensúlyának ostoba 
dogmáját lerontja, a legelhatározóbb lépés lesz az Európai 
Egyesült Államok felé, melyek olyan nagy területen fognak kultur- 
egységet teremteni s fogják ennek következtében kiküszöbölni 
a háborút, amire   még   nem   volt  példa   a  világtörténelemben. 

Vagyis ép az ellenkezője történik annak, amit a kis nacio- 
nalista próféták észrevesznek. Nem a nemzeti széttagoltság felé 
halad a világ, hanem a nemzetközi szolidaritás felé, nem a 
háborús szellem megerősítése, de széles területeken való kiküszö- 
bölése felé. Míg a bornírt politikusok nemzeti gyűlölködéseket 
szítanak, addig a német politikának ma egyik legokosabb feje, 
Friedrich Naumann így ír: Aus dem ungeordneten Untergrunde 
der wildwachsenden Einzelstämme erwuchs das Deutsche Reich. 
Aus dem Deutschen Reich erwächst eine noch nicht geschaute 
mitteleuropäische Zukunftgestaltung. 

Igen, erről van szó, minden egyéb melléktermék vagy 
átmeneti epizód. A nagy háború mindenkép a pacifisták és az 
internacionalisták céljait szolgálja, kikerülhetetlenül az ő esz- 
méjük felé tör: rendet, békét, zavartalan kooperációt teremteni 
egyre szélesebb területeken! 

És ettől a változástól nem kell Magyarországot félteni, 
mint ahogy egy szűkös nacionalizmus teszi, mely a nemzetközi 
erők minden megduzzadása által a magyarság sorsát látja veszé- 
lyeztetve. Ellenkezőleg Magyarországot és a magyarságot semmi 
úgy nem köti béklyóba, mint a magas agrárvámok és az ezeket 
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kísérő szubvenciós és kijáró torzkapitalizmus mai rendszere. 
Minden változás, mely a piacot kitágítja, nyugateurópai vállal- 
kozási szellemet éleszt, mely új munkaalkalmakat szerez és 
intenzívebb mezőgazdasági kultúrát teremt s mely jogéletünket 
és közigazgatásunkat a világgazdaság atmoszférájában korszerű 
és gyors reformokra kényszeríti: egyet jelent Magyarország 
szellemi és anyagi erőinek szinte elképzelhetetlen gyarapodásá- 
val s ezzel együtt nemzeti egyénisége kifejlesztésével. 

Nem is itt van a fájdalmas dilemma, a kínos erkölcsi össze- 
ütközés a legjobb modernség lelkiismeretében. Gyűlöljük és 
átkozzuk a háborút, amely ugyan a mi céljainkat, a Jézus és a 
Kant céljait szolgálja, de olyan eszközökkel, melyeket erkölcsi 
öntudatunk ma már gonoszoknak és bűnösöknek tart. íme a 
természet és az erkölcs, az ösztönös fejlődés és az öntudatossá 
vált szellem összeütközése. A történelem eddig a természet és  
az ösztön módszereit követte. Vajon utópia-e, mint annyi más 
téren, az erkölcscsel és a tiszta észszel helyettesíteni az ő 
szörnyű módszereit az államfejlődés birodalmában is. Eszünk 
talán habozik, de erkölcsünk kategorikus imperativusa igennel 
felel. Miért volna lehetetlen fejlett demokráciával, fejlett kul- 
túrával, fejlett igazságérzettel az óriási többség érdekében békés 
úton is paralizálni az anyagi és szellemi monopolisták ama szűk 
rétegeit, melyek a haladás isteni léghajójával botorul szembe- 
szállva az ártatlanok millióit viszik megsemmisülésbe? Miért 
alkalmazzuk a jövőben is a természeti kiválasztás vak mód- 
szereit a morál és józan ész emberi módszerei helyett? Miért 
ne segítenők a Sorsot egy magasabb és gyorsabb, átgondoltabb 
és emberségesebb fejlődési ritmus megteremtésében? Hisz lehe- 
tetlen, hogy a legjobb emberek gyűlölete és borzalma a háborúval 
szemben, mely oly későn, de egyre hatalmasabb erővel jelent- 
kezik a történelemben, merőben hiábavaló és értelmetlen önkínzás, 
dőre szentimentálizmus volna. 

Béke után ez lesz az a nagy cél, mely felé a kultúra 
nemzetközisége, amely ma csak alszik, de nem halt meg, meg- 
hatványozott és megacélosodott erővel törekedni fog. Valóra 
fognak válni ama német író szavai, ki önként hadba vonulva 
sem vesztette el eszét és lelkiismeretét, az Alfred Kerr szavai 
(micsoda fehér holló ebben a megvadult és véres khaoszban!): 
Wenn der Friede kommt, kommt eine Abrechnung. Habt Ihr 
verstanden? Dann erst beginnt es im Frieden ein Dreissigjähriger 
Krieg! Das wird sein: Weltkrieg. 
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tüzérségtől támogatott gyalogos raj vonalak puskaharca, 
a mai háború, két szülő gyermeke: a társadalmi fejlő- 
désé és a technikáé. 
        Ennek  az  amphimixis-nak  ehelyütt  inkább a tár- 

sadalmi elemét szeretném ismertetni, bár a technikait sem lehet 
egészen figyelmen kívül hagynom. 

A mai háború leginkább a gyalogság harca. 
Ez a fordulat a lovagkor bukásával áll be; a határt Crécy 

(1346) és Morgarten (1386) jelölik. 
Crécy-nél már két iromba ágyú is bömböl* és mégis bizonyos, 

hogy az angolok nem a „bombardák”-kal, hanem a szabad kisbirto- 
kosok íjászcsapataival, az „archers” gyalogságával verik szét a gyö- 
nyörű francia lovagokat. 

A szabad schweiczi kisparasztok és kézművesek is primitív harci 
szerszámmal törik össze az osztrák feudális leventéket. 

A gyalogsági  tak t iká t  tehá t  nem a  puskapor  fe l ta lá-  
lása teremti meg, hanem egy harcias, bár szegényesen fel- 
szerelt demokratikus elem tömeges fellépése. Ez annál bizo- 
nyosabb, mert a lövőfegyver kezdetlegessége, meg drágasága miatt 
évszázadokig alig szorítja ki a pikát, meg az alabárdot.** 

Tehát: az újkor háborúja lényegében gyalogsági háború. És 
a modern gyalogság küzdelme a ritkás raj vonalak harca. Ezt a 
taktikát sem technikai változás idézte elő. Ha nem csalódom, a Nagy 
Frigyes korabeli és a Napóleoni kézifegyver közt nincs valami lénye- 
 

* Leo Frobenius, Weltgeschichte des Krieges, Hannover, 1903. 466. 1. 
A szárazföldi háborúra vonatkozó részt Frobenius H. alezredes, a Schicksals- 
stunde prófétája irta; a szép munka nem mellőzi a szociológiai perspektívákat 
sem; a következőkben sűrűn felhasználjuk. 

** 1477-ben még csak „ein viertel, die sollen buchsen schützen seyn”, 
Sombart, Krieg und Kapitalismus, (München, 1913) 77. 1. Csak a bayonnette 
feltalálása óta — 1680. tájt — következik   be a puska   általános   használása. 
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ges szerkezeti   különbség.   De   a   nagy   fordulat,   a   tömeges csapat-   
formációkról  a   rajvonalra   való   áttérés,   a   francia   forradalom   nép- 
hadserege taktikájában állít be. 

Nem Napoleon vezérlő géniuszának kitalálása, hanem akként 
terjed el, hogy a Carnot dobbantására 1793-ban elővarázsolt álta- 
lános népfelkelést — la levée en masse — nem lehetett a Nagy 
Frigyes-féle bonyolult exercérozásra kiképezni, a sorokat a zárt alaku- 
latokban való fokozatos tüzelésre begyakorolni;* a hirtelenében a 
csatatérre vitt, kiképzetlen, de leleményes francia fiúkat magukra hagy- 
ták, s ezek önmaguktól alkalmazkodtak először ritka csatázóláncokban 
a térben talált fedezőhöz. 

Tehát az újkor kezdetét és a legújabb kor kezdetét jelentő két 
nagy taktikai reform szociális okokra vezet vissza. 

Nézzük most már ebből a szögletből a szárazföldi háború fej- 
lődésének vonalát. Frobenius a háborút az anthropofágok emberhús- 
vadászataira vezeti vissza. (Mellesleg, ez a felfogás némileg érthetővé 
teszi a kései leszármazó, a Kr. u. 1914. évi világháború szörnyűségeit). 
Ilyen rendszeres emberhúsvadászatokat komoly megfigyelők az ausztrál, 
a délamerikai és a busman fajoknál egyaránt megállapítottak.** 

A vadászatokat hosszúnyelű, hurkos karikában végződő 
póznával rendezik; a karika egyik sugara is meg van szerkesztve 
erős tövis képében, ami a pillangó módjára megfogott „ellenség” 
nyakacsigolyájába  hatol. 

Újguineában a vadászat célja inkább a szép nemnél való hódítás: 
Romeo elejtett ellenség fogsorából készült nyakravalót ajándékoz 
Júliának; a harcosnak különben ma is különös sexuális presztízsje 
van. A vadászat stádiumában a hordától idegen embert úgy űzik, 
mint az állatot, s ennek a vadászatnak nincs  még ethikája. 

A hordán belől a sértések megtorlására szolgál a páros vias- 
kodás, bizonyos lovagias szabályok betartásával; így pl. a lábáról 
leütött ellenfelet nem szabad tovább bántani. Legfejlettebb formája a 
 

* Még  régebben a tüzelés még bonyolultabb  módon ment végbe; 
a Landsknechte korában a pikások zárt négyszögben — bataille — álltak fel, 
ezeket köröskörül bekeretezte egy-egy sor lövész és a négyszög sarkain is 
állt egy-egy csapat puskás. Egy-egy ilyen kis lövészcsapat hét ember széles 
és 37 embernyi mély volt. Ha az első hét kilőtte muskétáját, a hézagok közt 
egészen hátrament, hosszadalmasan töltött s azután várt, amíg újból előre 
került a mondott manőver által, 1. Galitzin Alig. Kriegsgeschichte d. Mittel- 
alters II. (Cassel, 1885.) 20. 1. 

** Az Amazonas mentén egy öreg azt magyarázta a sápadtképű ide- 
gennek, hogy okosabb dolog megenni az elesett ellenséget, mint testét cél- 
talanul átengedni az enyészetnek . .  . 
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vérbosszú, amit a Korán is megenged, a beduinoknál ma   is   erősen 
dívik. Csak a sértett féllel közös előd ivadékainak szabad. 

A barbár műveltségnek a hadviselésben is megnyilvánuló magas 
fokát látjuk   már   az  északamerikai   indiánoknál.    Ezeknél   a háború 
földművelő   rabszolgák   szerzésére    irányul,   pl.   az   irokézhúron 
háborúkban; formális   hadüzeneteik,   békekötő   cerimoniáik széltében 
ismertek. 

Továbbhaladva, a conquistádorok ellenfeleinél, a mexikóiaknál, 
peruiaknál nagy állandó hadseregeket, erős várakat, táplálék, fel- 
szerelés felvételére való ellátó állomásokat találunk.* 

Ott, ahol a földművelés áldott éghajlaton magas civilizációt 
fejleszt, a harcias szellem hanyatlását találjuk, kivált, ha hosszú időn 
át nem kellett a terület inváziójától tartani. Ez magyarázza meg 
az egyiptomiak legyőzését a szuezi földszoroson betörő sémita nomá- 
dok, a hykszoszok részéről (Kr. e. 2000—1500). A hieroglyfákból 
ismert harci szekereket csak azóta találjuk. Kiveretésük után is a 
fáraók leginkább zsoldosokat használnak, libyaikat, numidákat, később 
helléneket.** 

Nincs-e itt bizonyos analógia Karthágó és később Nagybritannia 
helyzetével? 

Bármily csábító volna is, a Klasszikus népek harcoló rend- 
szerével foglalkozni, helyszűke miatt ezt a legjobban ismert kor- 
szakot mellőzhetjük. 

Csak annyit, hogy Marathon és Zama a harcolók lel- 
kesedésének,  a  demokra t ikus  vagy polgár i  tuda tnak ,  a  
magasabb kultúra féltésének és a fegyelemnek győzelme 
tú lnyomó ere jű  ba rbár  tömegeken .  

A római katonai imperium bukását a latifundiális gazdálkodás 
és más társadalmi okok miatt bekövetkezett elnéptelenedés, a légiók 
kereteinek barbárokkal való betöltése, a kitűnő kiképző altisztek 
állásainak kényszerű megszűnte, a római fegyelem és taktika elhanyat- 
lása okozta.*** 

Byzáncban az elnéptelenedés, a kisszámú csapatokkal való véde- 
kezés kényszerűsége számos záróerőd emeléséhez vezetett — valóságos 
szklérózisról lehetne beszélni! — és Konstantinopolis is nagy katonai 
vár, amely még számtalan ostrommal dacol. 

* Az inkák állítólag  200.000 embert,    mindenesetre   nagy   hadseregeket 
tudtak felvonultatni. 

** Jéquier: Histoire de la civilisation Egyptienne. (Paris, 1913.) 248, 
288. 11. 

*** L. különösen Otto ν. Seeck remekművét. Geschichte d. Unterganges 
d. antiken Welt, Berlin 1910. I. 390. kk. 
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A feudalizmussal a hadi szervezetnek is új korszaka kezdődik.  
A háborút most a feudális nagybirtokosok viselik, a kisszámú, drága 
fegyverzetű lovaghad. Ezek az arisztokratikus seregek kétségtelenül 
nagy hősiességgel és kevés fegyelemmel küzdenek.* Különösen Sombart 
hangsúlyozza Delbrück nagy munkája (Geschichte der Kriegskunst) 
nyomán, hogy ezek a középkori lovaghadak csak igen alacsony lét- 
számmal bírnak: a legnagyobb lovaghad talán nem volt 32.000 
embernél számosabb. Anglia a XIII. században legfeljebb 8000 pán- 
célos lovast állíthatott. 

A krónikák gyakran hangsúlyozzák, hogy a lovaghadak roppant 
zűrzavarban haladtak; természetes, hogy a grand-seigneur nem tűrt 
fegyelmet. Minden kombattánsnak apródja, fegyverhordozó szolgája 
volt, ami csak növelte a rendetlenséget. Ezzel szemben Guicciardini 
krónikája említi, hogy a schweizi gyalogság „előre és hátra tudott 
marsírozni, anélkül, hogy a rend megbomlott volna”,** tehát taktikai 
mozdulatokra is képes volt. 

Ezek a schweizi csapatok a szabad parasztságból és a városi 
polgárságból álltak; így Baselben minden kézműves-céhnek volt zász- 
laja, s a céhmester a kapitány. Jellemző a sereg demokratikus össze- 
állítására, hogy 1444-ben a zürichiek követelik felváltásukat, mert 
már — hat hete, hogy bevonultak. 

A schweiziek menetelő rendje és harci felállítása azonos: 
középütt a sereg zöme, pikások és alabárdosok, ettől oldalt előre 
küldték az íjászokat, mint elővédet, s ugyancsak oldalt, hátul, a trén 
védelmére az utóvéd; ezzel szemben a lovagok mindvégig párhuzamos, 
mély sorokban haladtak, úgy, hogy az első sor a mögötte álló egész 
sereget megbontotta. 

A gyalogsági taktika győzelme és a lövőfegyver fokozatos tér- 
foglalása természetesen nagyobb igényeket támaszt felfegyverzés, 
ellátás, lövőszer, ruházás dolgában, s bizonyos tőkegazdagságot 
feltételez már, amint viszont a nagyobb kereslet, a „hadseregszállí- 
tások” nagyban hozzájárulnak a polgári kapitalizmus keletkezéséhez. 
Azon olvasóink kedvéért, akik a Krieg und Kapitalismus-t nem 
ismerik, hadd álljon itt néhány érdekesebb adat: 

Francia hadsereg:   VII. Károly idejében   8000 gyalogos, 4500 

  * Mérkőzésük inkább párviadalok tömege: „Fordulj, vitéz levente, 
felém   is   egy   kicsit!    „kivel  jobban   szeretnék   mérkőzni,     nincs   is   itt . . .” 
(Nibelungének) 

** Id. Elgger, Kriegswesen und Kriegskunst d. schweizerischen Eid- 
genossen, Luzern, 1873. 274 1. 
          *** Id. h. 59. 1. 
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lovas; I. Ferenc alatt 50.000 gyalogos, 15.000 lovas; a harminc éves 
háború idején 142.000, illetve 22.000. XIV. Lajos legnagyobb had- 
sereglétszáma 400.000 ember. 

Poroszország: a nagy választófejedelem korában 30.000 ember, 
Nagy Frigyes halálakor 200.000. 

Már említettük, hogy puskája eleinte csak igen kevés gyalo- 
gosnak volt, legfeljebb a csapat negyedrészének. 

A XVI. században az arány 1:1. Nagy haladás persze a 
technikában a szikragyújtó kerekes závárzat feltalálása a kézi gyújtás 
helyett. (Nürnberg, 1515.)* Még Montecucculi 1500 főből álló ezred- 
nél 480 pikást és 880 muskétást követel. 

Az ágyúk első említése egy 1324. évi metzi krónikában; elő- 
ször a crécy-i ütközetben —  1346 — dördülnek meg. 

A fegyver és az ágyú előállítása már a XVI. században kéz- 
műves nagyipar alakjában történik, később (Colbert) állami gyárakban. 
Az ágyúöntés megtermékenyítőén hat a réz- és vasbányászatra. 
         A magyar   bányavárosok   nem bírnak a fellépő   bányavizekkel. 
Ekkor Thurzó János és krakói tőkepénzesek 1475-ben kibérlik a hét 
bányaváros rézbányáit, s később a Fuggerekkel társulnak. Utóbb már 
Fuggerék a kizárólagos   tulajdonosok  s az  1525—1539.   évek   közt 
1,297.192 rénes forint tiszta hasznot látnak. 

Az egyenruha csak később terjed; eleinte csak a testőrcsapa- 
tok „libériája”. XIV. Lajos látja el először hadseregeit uniformissal. 
Ekkor a posztógyártás és szállítás új alkalmakat ad a kapitalizmus 
megerősödésére. A szükséges hadikölcsönöket vagy sajátjukból adták 
a tőkések (Fuggerék), vagy (később) csak „kibocsátották”, vagyis a 
börzén közvetítették a címletek elhelyezését a közönség és a fejede- 
lem közt (Rotschildék). 

De visszatérve az így kiállított seregek fejlődése történetére, 
a schweizi mintára szervezett zsoldos gyalogság, a Landsknechte, már 
fegyelmezett (lépést tartó!), tehát taktikai mozdulatokra alkalmas és 
szoktatott csapat. 

Németországban I. Miksa híres vezére, Frundsberg szervez elő- 
ször ily csapatokat, kezdetben szegény nemesekből, később a köz- 
népből. 

A bataille felállítását már említettem**. 
A mély formációkat, a spanyol nagy egységeket, aminőkkel 

Wallenstein harcol, Gusztáv Adolf kényszerűségből — alacsony   lét- 
             * Frobenius, 575. 1. 

** Az  eddigieken   felül  1. kül. Jahns,  Geschichte  des  Kriegswesens, 
München, 1895  I —III. 
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szám — széles   fronttá, kisebb, mozgékonyabb   egységekkel   fejleszti   
ki. A nagy svéd hadvezér ad először könnyebb muskétát embereinek, 
amihez nem kell támasztóvilla; azóta   ez   a   törekvés, a   kézifegyver 
megkönnyítése, szakadatlan. 

Az ágyúknak a kézműipar korában rendkívül sokféle a válto- 
zata, mindenféle elnevezéssel: kis és nagy csatakígyók, stb. A gyár- 
tás terjedésével meghonosul az egyöntetű kaliber, kevesebb változattal. 

A XVIII. század harcolásának legtipikusabb képviselője Nagy 
Frigyes. Legnagyobb érdeme az, hogy a döntő csaták embere s ezzel 
az évtizedes, kultúrát emésztő háborús huzavona megszüntetője. 

A nagy hadseregek kiegészítésének módjává most már az 
újoncozó-rendszer (Konskriptionsheer) lesz. A létszám magas, a zsold 
alacsony; nincs elég jelentkező. Igyekeznek tehát a védőkötelezett- 
séget rákényszeríteni a népekre, kivetik a tartományokra a kiállítandó 
létszámot, összeírják, lajstromozzák a katonaköteles jobbágyokat. 
A nemes egészen mentes, a városi polgár hol az, hol megválthatja 
magát. A szolgálat ideje igen hosszú, gyakran életfogytiglan tart. 
Ez a rendszer jó kiképzést biztosít, olcsó, mert a zsoldfizetés meg- 
szűnik. Főbűne, antidemokratikus jellegén felül, szervező szempontból 
az, hogy nem biztosít kiképzett tartalékot.* 

Nagy Frigyes főelve, hogy les batailles se gagnent par la supé- 
riorité du feu.** Õ ad először vasból való töltőpálcát gránátosainak, 
ami a tüzelést nagyon meggyorsítja. Csapatai, a porosz dresszúra 
termékei, kimért lépésben, feltűzött bajonettel közelednek az ellen- 
séghez lövőtávolságra, tüzelnek, azután rohamba csapnak át. 

Már a bevezető sorokban említettem, hogy a zárt formációknak 
ezt a geometriásan szigorú taktikáját miként váltják fel Carnot forra- 
dalmi seregei, az általános védőkötelezettségből kisarjadzott ifjú 
csapatok. 

A francia 1791. évi szolgálati utasítás még a Nagy Frigyes 
Lineartaktik-ján alapul. Ezt osztják ki  1793-ban a seregnek. 

De a zászlóaljakhoz gyakorlatlan tömegek tolulnak; ezek az 
ütközetben szétszórt rajokban törnek előre, elárasztják tüzükkel az 
ellenséget, kitérnek előle, szétrebbennek, újból támadnak. Ez a taktika 
abból a kényszerűségből fakadt, hogy a gyakorlatlan tömegeket vala- 
hogy felhasználják. 

Napoleon az új jelenséget úgy használja   fel, hogy   a   rajvonal 

* V. ö. Waldschütz es. és kir. vezérkari őrnagy Heerwesen-jét, Wien, 
1910. I. 30. 1. 
          ** A csatákat a tüzelés fölényével nyerik meg. 
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mögött két zárt oszlop halad, mely a szükséghez képest rajvonalba 
fejlődhetik, vagy zártan támad. 

A legérdekesebb a dologban az, amire Jahns* figyelmeztet, 
hogy t. i. a hadsereg újabb demokratizálásának ezt a korszakos 
hatását az egykorú elmélet tudomásul sem veszi, talán meg sem 
látja. Még a XIX. század első harmadának francia szolgálati utasítása 
sem említi. 

Ez után a figyelmeztetés után nagyon feltűnő Marmont** mar- 
sall híres emlékiratainak a következő, talán még nem méltatott helye: 
„Az előcsatározások legjobban felelnek meg a francia katona ízlésé- 
nek, már csak intelligenciája miatt is; az előcsatározás a legjobb 
iskola, amibe a fiatal csapatokat járathatjuk; a háború e fajtájában 
a francia csapatok mindenkor felülmúlják majd a németet. Nos hát, 
az a híres itáliai hadjárat, amit gyakorlatlan csapatokkal vívtunk, 
csupa előcsatározásból állt.”*** 

A marsall látja, hogy a gyakorlatlan csapatok kedvük, „ízlésük” 
szerint kis rajvonalakra oszlanak, látja az új háborút s ezt úgy fejezi 
ki a régi taktika nyelvén, hogy az egész háború apró előőrs-afférekre 
bomlott! 

Napoleon győzedelmes viharzása váltja ki a megalázott Porosz- 
országban a demokratikus reformot, az általános védőkötelezettségei. 
Míg Napoleon, hogy a vagyonos osztálynak kedvezzen, visszatér a 
konskripciós hadseregre, Scharnhorst† 1813-ban, hosszas küzdelem 
után, kivívja az általános védőkötelezettséget az exemptiók megszün- 
tetése útján 5 a tiszti állások a nem nemesek részére is hozzáférhe- 
tőkké lesznek. 

Erre a rendszerre Ausztria és Magyarország csak Königgrätz 
után  1868-ban, Franciaország Sedan után,  1872-ben tér át. 

Ma a „civilizált” világ hadseregei ilyen keretes hadseregek, 
Kaderkeere, mert a sorkatonaság keretei a mozgósításkor felveszik a 
nemzet erőtartalékait. 

           * Id. m. III. 2596. I. 
        ** Mémoires  du Maréchal Marmont, Paris, 1857. I. 95. 

*** Az eredeti, utól nem érhető fordulataival így szól: .,Les affaires 
des postes, si fort du gout du sóidat francais, vu son intelligence, est la 
meilleure education, qu'on puisse donner a des troupes nouvelles; dans ce 
genre de guerre les troupes franchises seront toujours remarquables et supé- 
rieures aux troupes allemandes. Eh bien, cette guerre d'Italie, ci célebre, con- 
duite avec des troupes peu manoeuvrées, ne se composa que d'affaires de 
postes.” 

† Weise, Scharnhorst und die Durchfährung der Allg. Wehrpflicht, 
Hamburg, 1892. 
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          De az azonos elven épülő hadseregek mégsem egyformák. 

Ha nem is hisz az ember megváltozhatlan faji sajátosságokban, 
kétségtelen, hogy a tömegpszichológia legvilágosabban a hadseregekben 
nyilvánul meg. 

Egy bizonyos nemzet hadseregének katonái egy bizonyos kor- 
szakban homogén lelki sajátosságokat tüntetnek fel, amiknek pedig 
a háborúban döntő jelentősége lehet.* 

Így pl. a török hadseregnek az 1912. balkán háborúban szen- 
vedett kudarcát részben a török katona vallásos eredetű fatalizmusa 
magyarázza meg; ugyanaz a fatalizmus, amely hihetetlen kitartásra és 
hősiességre teszi képessé, okozója lehet a páni riadalomnak. A derék, 
jóindulatú legénység, amely a legnagyobb nélkülözések közepette törtet 
előre, egyszerre megáll, ha az akadályt leküzdhetlennek hiszi. „Olmasz” 
(nem lehet), mondogatták ilyenkor. 

Hasonló jelenségeket korábban is meg lehetett figyelni. Eugén 
Zentánál túlnyomó török hadat vert meg, mely egyszerre szétfutott, 
pedig abban az időben a győző a legyőzöttet többnyire csak ép, hogy 
a csatatérről szorította ki. 

Más típus az orosz katona. A mandzsúriai háború azt bizonyítja, 
hogy bár rendkívül engedelmes, bátor és kitartó,  a rajvonalban döntő 
jelentőségű önálló cselekvésre nem képes, nehézkes, ügyefogyott. 
A 35 évesnél idősebb orosz paraszt többnyire már a kemény mun- 
kától megtört öreg. A mukdeni csata után egy ilyen „öreg” azt 
kérdezte Kuropatkin parancsőrtisztjétől, merre az út Oroszország felé; 
s mikor a tiszt gyávasága miatt korholta, ezt felelte: „ugyan, miféle 
vitéz vagyok én? Hat gyerek van a nyakamon”. Viszont az orosz 
katona szellemi tompasága okozza azt, hogy vereségek nem gyako- 
rolnak rá olyan demoralizáló hatást, mint pl. az élénk fantáziájú 
franciára. 

A legutóbbi háborúk általában azt bizonyítják, hogy sok tekin- 
tetben a városi elem felel meg jobban a modern háború követelmé- 
nyeinek, különösen a technikai segítőeszközök felhasználása körül; ha 
a német hadseregben sok százezer szervezett gyári munkás harcol az 
orosz paraszttal szemben, ebből a szempontból nagy felsőbbségben van. 

Egy dolog bizonyos s ez az, hogy a modern milliós néphadse- 
 regekre nem kényszerítheti rá a hadvezetőség az akaratát úgy, ahogy 
 Nagy Frigyes az ő tízezreire. 

* Ezeket a momentumokat meggyőzően fejtegeti Freiherr von Freytag- 
Loringhoven német hadosztályparancsnok Die Grundbedingungen kriegerischen 
Erfolges, Beiträge zur Psychologie des Krieges im 19. und 20. Jahrhundert, 
Berlin, 1914. 
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a győzelemhez az kell, hogy a háború népszerű legyen. Alantabb 
á l l ó  műveltségű népnél a vak engedelmesség, a monarchikus 
elv túlhajtása,  fejlettebbnél a magasabb kultúra féltése a 
barbár  invázióval  szemben az a  mozgató erő ,  ami győze-  
lemre vihet.* 

A hadsereg további demokratizálásának s ezzel ereje és etikája 
fokozásának bizonyára az lesz az útja, amit a világbéke halhatatlan 
mártírja, Jean Jaurès a La Nouvelle Armée-ban kijelölt: ha az iskolák- 
ban a mindennapos tornatanítást, a menetelés és céllövészet tanítását 
egészen általánossá és kötelezővé lehet majd tenni, a tulajdonképeni 
újonckiképzés tartalmát a mainál lényegesen rövidebb időre lehet 
majd korlátozni; Jaurès 6 hónapot említ, ami a mai organizátorokat 
bizonyára jámbor rémülettel tölt el. De hisz láttuk, hogy az élet- 
fogytiglan szolgáló konskripciós katonából mint lett 7, majd 3, utóbb 
2 évig szolgáló, de azért kitűnően harcoló katona. És az, hogy a 
franciák legutóbb visszatértek a 3 éves szolgálatra, nyilvánvalóan csak 
ad hoc, a mostani háború céljára történt, mint ezt Frobenius a 
Schicksalsstunde-ban oly fényesen bebizonyította.** 

A kiképzést Jaurès gyakori és komoly hadgyakorlatokkal foly- 
tatná. A tisztikar egyharmada hivatásos, akiket az egyetemek had- 
tudományi kara képezne ki, de a hallgatók a történelmi, közgazda- 
sági és politikai stúdiumokat is hallgatnák; a tartalékos lisztek szak- 
tanfolyamokat hallgatnának. 

Ez a schweizi milícia mintájára alkotott terv az egész népet 
fegyverbe szólítaná a haza védelmére, mert a kaszárnyák hathavon- 
ként új fiatalokat látnának falaik közt. 

A progresszív pártok mindenesetre azt a követelést meríthetik 
belőle, hogy az általános kötelező tanítást kössék össze az egész nép 
gyermekei fizikumának a fejlesztésével, s egyben a kaszárnyaszolgálat 
tartamát szállítsák le. Gyakorlatilag talán az általános egyéves szol- 
gálat volna fokozott előkészítés esetén az elérhető ideál.   

* Jaurès a Nouvelle Armee-ban bebizonyítja, hogy a hevenyészett forra- 
dalmi hadseregbe a fegyelmet a szabadság iránti lelkesedés vitte. 

** V. ö. különben Joseph Reinach-nak, az Etienne-féle javaslat előadó- 
jának 1912 nov. 29-iki beszédét: Nous arriverons ainsi a maintenir nos effectifs, 
pour quelques années   encore.   (L’Armee   toujours prête, Paris, 1913. 375. 1.) 
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A háború sok oly problémát vetett fölszínre, melyeknek előtérbe 

jutását békés idők több évtizedes érlelő munkája tette volna csak 
lehetségessé. Az az erős és a nagyszámú hatalmas ellenséggel szemben 
mind nagyobb jelentőségű politikai és harci szövetség, mely az osztrák- 
magyar monarchiát Németországhoz fűzi, szinte természetszerűen ter- 
melte meg a gazdasági terén való közeledésnek, a gazdasági uniónak 
gondolatát is. Osztrák részről vetették föl, az osztrák képviselőház 
elnöke kínálta föl Németországnak a monarchiával való vámszövet- 
séget és ha német részről nem is fogadták nagy lelkesedéssel, komo- 
lyan foglalkoznak a kérdéssel. 

Akik a monarchia XIX. századbeli vámpolitikájának történetéi 
ismerik, azok tudnak azokról a kétségbeesett erőfeszítésekről, melyekkel 
Ausztria a német Zollverein megalakulásától kezdve a Zollverein-ba 
való fölvételére igyekezett. A német államok között viselt vezető 
pozícióját szerette volna ezzel visszanyerni, de törekvése Porosz- 
ország ellentállásán meghiúsult. A vámunió érdekében kifejtett 
agitáció a XIX. század negyvenes és ötvenes éveiben is politika; 
motívumokból indult ki, ahogy manapság sem annyira gazdasági 
meggondolások, gazdasági előnyök és fejlődéslehetőségek mérle- 
gelései hozták napirendre, mint inkább politikai szimpátiák és poli- 
tikai nézőpontok, elsősorban osztrák nagy-német törekvések. 
1850-ben is előadta a cseh gyárosok egy küldöttsége Brück 
osztrák kereskedelemügyi miniszter, a Zollverein-hoz való csatlako- 
zás legbuzgóbb propagátora előtt, a vámszövetségnek az osztrák 
iparra való túlságosan nagy hátrányait, de egyszersmind kijelentette, 
hogy a gyárosok, jó osztrák hazafiak lévén, még a védővámrendszer 
előnyeit is készek föláldozni, ha a Németországgal való vámszövetség 
Ausztriára nézve politikai szükségesség.* Kérdés, hogy az azóta erősen 
megnövekedett osztrák ipar képviselői ma is hajlandók-e hasonló engedé- 
 

* Grunzel, Handelspolitik u. Ausgleich in Öst.-Ung. (Wien, 1912.) 26. 1. 
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kenységre. Hisz egészen bizonyos, hogy a mai nyugtalan idők alapos 
gazdasági meggondolásokra, egyes termelő ágak érdekeinek aprólékos 
kipuhatolására nem alkalmasak. Két egymástól függetlenül fejlődött 
terület vámszövetsége olyan erőeltolódásokkal járhat, amelyek bizonyos 
irányban fejlesztő, más irányban romboló hatással lehetnek. Az egyik 
iparág védtelenül kiszolgáltatván a szövetséges állam fejlettebb ipara 
versenyének, a gazdasági barátkozásban tönkremegy, míg a másik a 
fogyasztóterület kiterjedésével az új fogyasztók millióira tesz szert. 
Hogy az osztrák, azután meg a magyar iparra, melyről azt hirdetjük, 
hogy önálló vámterület nélkül sosem tud életerőre kapni, minő 
hatással lenne a hatalmas német iparnak teljes erővel érvényesülő 
versenye, ez a kérdés azt hisszük, még hosszas megfontolást igényel. 
A német vámuniónak osztrák és magyar híveit bizonnyal nem is 
annyira vámpolitikai szempontok mozgatják, mint inkább a német 
vámközöséggel együttjáró egyéb közösségek, a külkereskedelmi képvi- 
selet, a forgalmi, a gyarmati politika közösségei, a német befolyás, 
a Németországgal való minél erősebb együttműködés, a nagyobb 
politikai biztonság után való vágy lelkesítik. 

Richard Calwer a háború folyamán fölújítja* régi gondolatát, 
a közép- és nyugateurópai országok vámszövetségbe való egyesülését 
az Egyesült-Államok, Kína, Oroszország stb. óriás gazdasági terüle- 
teinek versenyével szemben. Szerinte a háborúnak ezzel kellene vég- 
ződnie a nem orosz kontinentális Európa gazdasági és kulturális 
föllendülése érdekében. Georg Gothein német birodalmi gyűlési 
képviselő foglalkozván a kérdéssel,** elismeri a nagy, közbenső 
vámokkal nem zavart gazdasági területeknek a gazdasági fejlődés 
szempontjából való nagy előnyeit, amint ezt az Egyesült-Államok 
gazdaságában látjuk, de hangsúlyozza, hogy a nagy gazdasági terület a 
kedvező fejlődésnek nem egyedüli tényezője. Oroszország, amely 138 
millió embert táplál egy egységes vámterületen, nagyon mérsékelt 
gazdasági fejlődést ért el, míg a kis Dánia, Németalföld, Belgium és 
Svájc nagyon kedvező gazdasági fejlődésről tesznek tanúságot. De ha 
az európai országok vámunióját elvileg mindenképen kívánatosnak 
tartanánk is, megvalósításának olyan föltételei és következményei 
vannak, melyek a tervet teljesen utópisztikussá teszik. Az egységes 
vámterület egységes vámtörvényhozást tenne szükségessé. A vámpar- 
lament tárgyalásainak lehetővé tétele megkövetelné, hogy a tárgyalás 
 

* Das wirtschaftliche Ziel für das festländische Westeuropa, Die Kon- 
junktur, 1914. Heft 50/51. p. 750; Die Organisierung des westeuropäischen Wirt- 
schaftsgebietes, Die Konjunktur, 1914. Heft 4/5. p. 23. 
           ** Europäische Zollunion als Siegespreis? Die Hilfe, 1914. Nr. 44. p. 715. 
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nyelve csak két nyelv, a német és francia lehessen. (Calwer szerint  
Anglia és Oroszország nem volna tagja a vámszövetségnek. Szerbia 
és Montenegro pedig közben talán elveszítené önállóságát és esetleg 
Lengyelország mint önálló ország jönne számba). A vámbevételek 
kérdése bizonnyal szintén sok gondot szerezne. A gazdaságilag kevésbé 
fejlett államok több jövedelmet igyekeznek a vámbevételekből kihozni, 
mint a fejlettebbek, amelyek háztartásában fejlettségük arányában mind 
nagyobb szerep jut az egyenes adóbevételeknek. A legjövedelmezőbb 
vámok továbbá az élvezeti cikkekre, kávéra, kakaóra, dohányra, borra, 
szeszre stb.-re kivetett pénzügyi vámok. De az e cikkekből való 
fogyasztás az egyes országokban a lakosság életszínvonala szerint 
nagyon is különböző. A vámbevételekben való osztozkodás állandó 
vitákra és rekriminációkra adna alkalmat, különösen, ha az agrár- 
vámokat is föntartanák, amelyek az ipari országokat az agrárállamok 
javára rendkívüli nagy mértékben terhelnék meg, mert a közép- és 
nyugateurópai vámszövetség közelről sem fedezné lakosságának gabona- 
és takarmányszükségletét. Az ipari termelés mennyisége pedig meg- 
haladná a vámbelföldi szükségletet, úgy hogy az ipari vámok, elte- 
kintve a kartellben levő iparágaktól nem érvényesülnének teljes mér- 
tékben. A kartellképződés viszont a rendkívüli nagy területen igen 
meg volna nehezítve. A legtöbbet azonban azoknak az országoknak 
ipara szenvedne, melyek az agrárállamból ipari állammá való fejlődés 
utján vannak, amilyen az osztrák-magyar monarchia, Olaszország, 
Svédország, Románia és amelyek a fejlett német, francia, belga és 
svájci ipar versenyével szemben nem bírnák nélkülözni a védővámokat. 
Ezeknek az országoknak ellentállásán is meg kellene már dőlnie a 
Calwer-i tervnek. Hogy volna ezenkívül a fogyasztási és egyenes 
adók, illetékek és szállítási díjak tekintetében bizonyos egyöntetűség 
elérhető, amit a vámszövetség szintén szükségessé tenne? De eltekintve 
attól, hogy a bonyolult organizmus fölépítése lehetetlen, a német nem- 
zeti politika szempontjából sem lehet különösen kecsegtető Német- 
országnak a különböző kulturális és gazdasági fokon álló népek 
konglomerátumától való teljes függése. Németország ezenkívül nem 
elégedhetik meg azzal, hogy a világpiacnak csak egy része áll előtte 
nyitva. A gazdaságilag annyira fejlett országoknak, mint amilyen 
Németország, világgazdasági politikát kell űzniök és nem szabad az 
ilyen politikát megnehezítő szövetségbe belépniök. A világháború 
lezajlása után különösen szükségünk van a nemzetközi forgalom minél 
tökéletesebben való kifejlesztésére s a kölcsönös árúcsere megkönnyí- 
tésére, nemzetközi megegyezésekre, amelyek a világ minden népét 
egymáshoz fűzik, a nemzetközi jog kiépítésére stb. 
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Amilyen kevés híve van Gothein  szerint   az   európai   vámunió 
teljesen utópisztikus gondolatának, annál több az Ausztria-Magyar- 
országgal való vámszövetség tervének. Ε vágyakozás mögött bizony- 
nyal a hadsereg és hajóhad közös szervezésének, a közös külpoliti- 
kának vágya is meghúzódik. És nem is lehet tagadni, hogy jogos 
aggodalmakat kelthet az a lehetőség, hogy a szövetségesek egyike 
a másik hatalmas hadseregére számítva, saját szakállára csinál 
külpolitikát. Háború esetén pedig az egységesen szervezett 
hadsereg járna különös előnyökkel. Ezenkívül a monarchiában sokan 
azt remélik, hogy az erős Németországra támaszkodva, sikerül a 
monarchia összetartó erejét fokozni és a centrifugális nemzetiségi 
törekvéseket lefogni. Bismarck azonban azt tanácsolta Ausztriának, 
hogy tekintetét kelet felé fordítsa. A monarchia ezt a tanácsot csak 
Bosznia-Hercegovina annexiójával követte. Balkáni politikája egyébként 
nem volt szerencsés. Agrár befolyások lehetetlenné tették a Balkán- 
államokkal szemben annak a gazdasági politikának követését, amely- 
lyel Poroszország a német birodalom egységét létrehozta. Gazdaság- 
politikai szempontból a Balkán-országok a monarchiához tartoznak 
és az orosz nacionalista agitáció Szerbiában és Montenegróban semmi- 
képen sem érhetett volna el oly nagy sikereket, ha a talajt az ellen- 
séges osztrák-magyar politika nem készítette volna elő. Bulgáriát is 
csak Oroszországnak szerb-barát politikája hajtotta a monarchia olda- 
lára, ahol csakis gazdasági érdekeinek figyelembevétele tarthatja meg 
hosszasabban. Hasonló Románia helyzete is. Mindezek az agrár- 
országok Oroszország versenytársai, amely nekik semmit sem adhat, 
míg a monarchia inkább ipari, mint agrárterület és így fogyasztója 
lehetne a Balkán agrártermékeinek és iparcikkeit elhelyezhetné a 
Balkánon. 

A Huszadik Század olvasói előtt bizonnyal rokonszenves és 
nem ismeretlen hang ez, mely a monarchiának a Balkán-államokkal 
való vámszövetséget indítványozza. Azt hiszi Gothein, hogy gazdasági 
érdekeinél fogva Görögország és az európai Törökország is csatlakoznék 
a szövetséghez előbb-utóbb. De nyilvánvaló, hogy a dunamenti orszá- 
gok vámszövetsége Németország érdekeivel ellentétben van. Hisz a 
monarchia ipara nagy mértékben kiszorítaná a német ipart a Balkán- 
ról. Németországot valamilyen formában kártalanítani kellene. A duna- 
menti országoknak Németországgal való vámszövetsége helyett, mely- 
nek megvalósítása leküzdhetetlen akadályokba ütközik, a Német- 
országból jövő árukat a dunamenti vámuniónak kedvezményes vámokkal, 
a más országok termékeiről szedett vámok 50—60%-ával kellene 
kezelni és a vámtételek az egyes áruk értékének bizonyos %-át nem 
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haladhatnák meg. És ezzel szemben a dunamenti országokat újra 
kártalanítani kellene. Természetes, hogy így a legtöbb kedvezményes 
elv is meginogna. A koncepciónak ezt a részét a többi államokkal 
kellene elintézni. Mi azonban azt hisszük, hogy bármily hagyományok 
fűződnek is a legtöbb kedvezményes elvhez, a háború sok minden 
értéknek olyan átértékelését hozta magával, hogy semmi okunk sincs 
arra, hogy ehhez az elvhez valami különösen ragaszkodjunk, ha cél- 
szerűségi szempontok ellene szólanak. Különben a frankfurti béke 
11. §-a is korlátozza a legtöbb kedvezményes elvet annak kimondá- 
sával, hogy sem a német, sem a francia kormány nem tarthat számot 
azokra a kedvezményekre, amelyeket az egyik szerződő fél Anglián, 
Belgiumon, Németalföldön, Svájcon, Ausztria-Magyarországon és Orosz- 
országon kívül más államoknak biztosít. Ez elvi korlátozásnak ugyan 
kevés gyakorlati jelentősége van, de volna jelentősége az egyes álla- 
mokkal való olyan megállapodásnak, hogy a Németország és a duna- 
melléki országok vámszövetsége egymásnak adott vámkedvezményeire 
a többi államok nem tarthatnak eo ipso számot. De fölveti Gothein 
azt a kérdést is, nem lehetne-e oly közjogi konstrukciót találni, mely 
lehetővé tenné harmadik országokkal szemben a legtöbb kedvezmé- 
nyes helyzet előnyeinek további élvezését. A középeurópai vámszövet- 
ség — hangsúlyozza Gothein — talán kielégítené az osztrák állam- 
férfiak magasratörő politikai aspirációit, de nem elégítené ki a duna- 
melléki országok gazdasági érdekeit. Ausztria-Magyarországot jövő 
föladatai a Duna mellékére és a Balkánra utalják, Németországnak 
azonban a tengeren kell jövőjét keresnie. 

Friedrich Naumann a Gothein cikkéhez fűzött szerkesztői meg- 
jegyzésében nem látja a német-osztrák-magyar vámszövetség akadályait 
leküzdhetetleneknek. A többi országok csatlakozásáról természetesen 
csak azután lehetne szó, ha a német-osztrák-magyar vámpolitika 
számára tartós alapformát találtak. Azt hiszi, hogy a háború után a 
középeurópai országok egymásrautaltsága még jóval nagyobb lesz, 
mint azelőtt, mert a német kereskedelmet a távoli külföldről minden- 
képen igyekezni fognak kiszorítani és a harci szövetség a gazdasági 
együttműködés iránt való érzéket erősen fogja fokozni. Egy későbbi 
cikkben* Naumann egy oly középeurópai gazdasági helyzet körvonalait 
is fölrajzolja, amely a mai szerződéses viszonyt egyszerűen szorosabbá 
teszi. Közös vámtarifa alapján a szövetségben részes államok, önálló- 
ságuk befolyásolása nélkül, időről-időre egybehangzó szerződéseket 
kötnének. Ez azután a fölmondás olyan egységét hozná létre, aminőt 
a nagy gazdasági szindikátusok szövetségében látunk. Kedvező fejlődés 
 * Mitteleuropäische Zukunftsgedanken, Die Hilfe 1914. Nr. 47., p. 762. 
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mellett később a fölmondási jog lehetősége egyszerű formasággá alakulna 
át, mely a hosszas megszokás következtében a gyakorlatban lehetet- 
lenné válna. De ennek a tervnek is föltétele az általános középeurópai 
politika egyidejűleg való egységesítése. 

A háború utáni konstellációkat vámpolitikai téren is elsősorban 
a háború kimenetele fogja meghatározni. De bizonyos, hogy dinasz- 
tikus érdekek is nagy mértékben fognak érvényesülni. A vámszövet- 
séges tervek kissé koraiaknak látszanak, de azért érdemes már ma is 
foglalkozni velük, elmélyedni bennük mindazoknak, akik erre az izgal- 
mas háborús idők közepett képesek. 

Rónai Zoltán: Nemzetközi erkölcs 
A nemzetközi jogon esett sérelmektől hangos az egész európai 

sajtó. Nem lenne csodálatos, ha ezek a jogsértések csakugyan meg- 
történtek volna. A megtorlástól való félelmen kívül csak egy hatalom 
van, ami a hadviselő hatalmakat a nemzetközi jog szabályainak sérel- 
métől visszatartja s ez a nemzetközi morálnak, a nemzetközi köz- 
vélemény erejének a respektálása. 

Nem hisszük, hogy a nemzetközi jogon annyi sérelmet ejtettek 
volna ebben a háborúban, mint a nemzetközi morálon. Nemzetközi 
közvélemény ma alig van, helyébe lépett — nem a nemzeti, hanem 
a háborús szövetségesi közvélemény. Nemcsak hogy a nemzetközi test- 
vériség gondolatát, hanem a hivatalos nemzetközi morál szabályait is 
állandóan arcul üti a sajtó egy tekintélyes része. Az ellenség is ember, 
az ellenség is meg van győződve a maga igazáról: ezt a tételt a mi 
időnkben az államok hivatalos erkölcse is elismeri. Ha lapjaink nagy 
részét olvassuk, azt kell hinnünk, hogy ellenségeink nem is emberek. 
A melanéziai szigetek vadjai hitték, hogy a szomszéd szigeteken nem 
emberek, hanem rossz szellemek laknak. Ha a jövő történetírója a 
ma újságjaiból akarná megállapítani, kik voltak az angolok, franciák, 
oroszok, belgák, szerbek stb., akkor megtudná, hogy a huszadik század 
Angliáját perfid vérengző vadállatok lakják, akik néger gyerekeket 
tesznek ki csalétkül krokodilvadászatoknál, Franciaország csupa mániá- 
kussal van tele, Oroszországban csak leigázó cárt és leigázott 
barmot lehet találni, Belgiumban csak orgyilkost, Szerbiában pedig 
— nincs állatnév, amely a szerbek aljasságát, gyávaságát jelképez- 
hetné. Ha a történetíró hasonló megbízható értesülést akarna szerezni 
a német birodalom, Ausztria-Magyarország és Törökország lakóiról, 
akkor az entente-államok újságaihoz kell fordulnia s entente-költők 
műveiből fogja megtudni pl., hogy Középeurópa egyik legfejlettebb 
országában, a mi korunkban, hunnok laknak. 



Rónai: Nemzetközi erkölcs                                                                 279 

S miután az ellenséges nemzetek tagjai fenevadak, (a háborús  
sajtó az ellenséges nemzetek tagjai közt különbséget nem tesz; a 
békeszerető angol munkás és tudós előtte épp oly perfid, mint a 
háborúra uszító gyarmati kapitalista,) természetes tehát, hogy érték- 
telen szemét mindaz, amit az ellenség kultúrája termelt. A múltban 
épp úgy, mint a jelenben. Németországban felvetődhetett az a kér- 
dés, szabad-e most Shakespearet játszani? Egyik esti lapunk óvást 
emelt az ellen, hogy az Opera színre hozza a Hugenottákat és a 
Mignont. 

Barbár népek háborúiban előfordult, hogy a küzdők a harctéren 
gyalázták egymást. A mai háború a munkamegosztás elvén nyugszik. 
A harcoló katonák — mint ezt a tudósítások százai írják — meg- 
érzik egymásban az embert és emberi sorsukban a közösséget. A 
piszkolódás, a gyalázás, a sárral dobálás feladatát külön csapatok 
végzik. Ezek jóval a hadtápzászlóaljak mögött, teljes biztosságban, 
fűtött szobákban az országok fővárosainak íróasztalai mellett munkál- 
kodnak. * 

Nemcsak a szó szorosabb értelmében vett újságírók vannak 
közöttük. Az esztétikusok, a költők, sőt a „tudósok” egy része is 
csatlakozott ehhez az igen könnyű fegyvernemhez. Az esztétikusokra 
és tudósokra hárult az az igen hálás feladat, hogy kimutassák az 
ellenséges kultúrák alsóbbrendűségét. Egyik ismert írónk fölfedezte 
a világháború alkalmából, hogy az orosz irodalom legnagyobb alko- 
tásaiban is alsóbbrendű s nem éri el a központi hatalmak művészi 
alkotásainak nívóját. (Időközben Törökország is csatlakozott a központi 
hatalmakhoz. Esztétikusunknak ki kell egészítenie vizsgálódásait az 
az orosz és a török irodalom összehasonlításával. Az eredmény való- 
színűen a török irodalom javára fog kiütni.) Egy másik esztétikai 
írónk a gall és a germán szellem párhuzamával és a gall szellem 
inferioritásának   beigazolásával   akarta   győzelmünk   esélyeit   növelni. 
Ugyanez az író katonáink lelkesítése céljából rámutat arra, mért kell 
Németország győzelmét kívánnunk. Németország a legjobb piaca a 
modern magyar irodalomnak! Egy újfajta imperializmus. Világháborút 
hirdet, hogy piacot szerezzen modern irodalmunk   termékei számára. 

Összes kulturális értékeink háborús átértékelői sorában gyakran 
találkozunk olyanokkal, akik a békében a nemzetközi kultúra legjobb 
megértői, az elzárkózottság kultúrájának erős szavú elítélői voltak. 
Az új magyar irodalom reprezentatív esztétikusa, aki mindig jól tudta, 
hogy a tudomány és művészet méhei nemcsak a szövetséges államok 
virágos mezőire járnak mézért, a háború kitörésekor érzékeny búcsút 
vesz nemcsak Páristól, Londontól, Rómától,  hanem   sajnos   gyakorta 
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mindattól a széptől és nemestől, amit a németek, franciák, angolok, 
olaszok és magyarok kultúrája, egyáltalán az emberi kultúra termelt. 
Vad, sovén hangok ütődnek felénk Dehmel lírájáról is s egyik tanít- 
ványa, Alfons Petzold, aki a békében sokszor forradalmi dalok írója 
volt, ma ilyen kannibáli módon versel: 

Ο dass ich konnte jetzt in jeder Kugel sein, 
Die fröhlich zischend ein rotes Menschenherz grässt, 
Ο dass ich könnte jetzt atmen in jeder Säbelklinge, 
Die flammenrasch ein weises Menschenherz küsst. 

A militarizmus új népfelkelőinek harcmodorát sokan a konzer- 
vatívak közül is megsokalták. Egy konzervatív, agrárius és soviniszta 
folyóirat hasábjain olvastuk a következő kérdést: „Szeretném tudni, 
hogy a magyar irodalom több jelese egész komolyan hiszi-e, hogy a 
francia brutalitásokban tevékeny részt vett Rodin, Anatole France, 
Paul Claudel vagy akár Rostand és Bataille is, vagy hogy a német- 
orosz határon csakugyan a boldogult Tolsztoj gyújtogatja fel a békés 
lakosság házait?” Ugyanaz a szemle írja: „Az ellenfél ilyen tajtékzó 
lecsűfolása nem magyar dolog és semmiféle magyar érdekből nem 
célirányos.” Az okos katona is érzi, hogy az újságíróknak az a vén- 
asszonyos gyalázkodása, amely különösen a budapesti és bécsi sajtó- 
ban otthonos, csak pánik keltésére és a győzelem lebecsülésére vezet. 
Az ellenséges hordákon aratott győzelemnek nincs értéke a néző- 
közönség szemében és ha a kiéhezett, folyton hozzánk szökdöső, 
gyáva hordák (a görög-perzsa háborúk óta minő keveset változott a 
háborús közvélemény lélektana!) mégis előrenyomulnak . . . kész a 
riadalom. A Danzers Armee-Zeitung október 15-iki számában egy 
katona írja a vadság rekrutáinak: „Mi katonák — s csaknem az az 
érzésünk, hogy Európa mindama millió katonáinak nevében beszélünk, 
akik most esküjükhöz híven harcolnak és véreznek — mi katonák 
ünnepélyesen kijelentjük, hogy utolsó leheletünkig a mi ügyünkért 
harcolunk, élünk és halunk, de semmi közösségünk a sárral és ten- 
tával folytatott háborúval.” Továbbá „Igen, mi oly messzire megyünk, 
hogy kijelentjük: az utolsó ellenséges komitácsinak, aki a maga téves, 
de erős hazafias érzésétől vezetve orvul ránk lő, bárha tudja, hogy 
azért felakasztjuk és házát, sőt falvát felgyújtjuk, a mi szemünkben 
nagyobb becse van, mint annak a firkásznak, aki egész életén át 
szóval és tollal véderőnk fundamentumát alá akarta aknázni, most 
azonban ügyesen az új szelet fel akarja használni és dagályos, de 
semmitmondó s értéktelen hazafias frázisokkal lármát üt s az ellen- 
ség  e l len  nem küzd,  hanem az t  leköpi” .  

Vajjon csak a régi  vitorláknak új szelekhez   való    igazításáról 
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van szó? Sokaknál csupán erről, de az egész háborús lelki felfor- 
dulást ezzel magyarázni, katonás egyszerűségű vállalkozás volna. 
Vannak, akik kissé túlbuzgóan teljesítik azokat a követeléseket, 
amelyeket az államhatalom a sajtóval szemben támaszt. S lesznek olyanok 
is, — hisz a zsurnalisztika és irodalom telve van neurotikussal, — 
akik a háború borzalmait csak úgy tudják elviselni, ha minden ellen- 
ségben ördögöt látnak, akik, hogy az új pszichiátria egy magyarázatá- 
val éljünk, a háborús fájdalmak előtt a háborús őrületbe menekülnek. 
Sokat a gyenge lelkűek közül magával ragad a vadságnak az az erős 
lelki árama, amelyik a háború óceánja felől fú s ép a militaristának 
van legkevesebb joga csodálkozni, ha ez az erős légáram gyenge 
legényeket a földhöz csap. Akármi is az az ok, amelyik a sajtót és 
az irodalmat militaristábbá teszi a hivatásos militaristánál, sőt a vad- 
ság olyan gyümölcseit termi meg, amelytől a harcos katona is elfor- 
dul: bizonyos, hogy az, aki az emberi kultúrát valamire becsüli, 
vértezze lelkét azzal az állapottal szemben, amely erőnek látszik, de 
gyöngeséget jelent. 

De van-e jelentősége annak — kérdhetné valaki — hogy mi 
gyűlölettel vagy tisztelettel lőjük le ellenségeinket? Nem hipokrí- 
zis-e a háborúban minden nemzetközi morál és nemzetközi jog? Nem 
ellenmondás-e az egészségesek ölesének szabadsága és a betegek és 
sebesültek védelme? Nem épily ellenmondás-e a lovagiaskodás azzal 
szemben, akit mindenáron meg akarnak semmisíteni? Talán ennél 
igazabb és őszintébb a kannibál csataordítása és a modern zsurna- 
liszta háborús írásmódja. Ez bizonyos mértékben igaz. A nemzet- 
közi morál és jog tele van ellenmondásokkal, de ezeknek az 
ellenmondásoknak a hasadékán át más jövő csillan felénk. A mai 
nemzetközi morálban és jogban épúgy meg van a háború elitélésének 
a csirája, mint a halálbüntetés humanizálásában a halálbüntetésnek, a 
törvénytelen gyermek védelmében a mai házassági s a kisajátítás 
intézményében a mai tulajdoni rendnek a kritikája. Ezeket a csirákat 
ápolnunk kell s nem szabad eltipornunk. 

S még egyet. A gyűlölet érzésének minden erősítése a háborús 
folyam megállítását gátolja. Mindenkinek, aki az igaz kultúra barátja 
el kell hárítani a jövendő béke akadályait. Meg kell állítani a köl- 
csönös megértés kútjainak mérgezőit az ő munkájukban. Akik a kút- 
mérgezést azokban az oázisokban végzik, ahol ma a kultúra kevés- 
számú kútjai vannak. Megmenteni minden oázist, minden kutat a jövő 
művelődése számára a világháború számuma elől: ez legyen minden- 
kinek feladata, aki az emberi kultúra hadseregének katonája. 
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Jászi Oszkár: Jean Jaurès 
A világháború kitörésének és Jaurès megöletésének hírét egy- 

szerre olvastam az olasz tengerparton. A klerikális-nacionalista orgyilkos 
rémtette más körülmények között csak a gyász, a részvét, a nehezen 
kipótolható veszteség érzését keltette volna fel mindenkiben, aki a 
Jaurès pályáját figyelemmel kísérte: de Európa lángbaborulásának 
ama rettentő órájában egy megrázó sorstragédia szimbolikus jelentő- 
ségével hatott rám. Szinte úgy éreztem, hogy Európa szörnyű végze- 
tének véres prológját állítja elénk valami kozmikus drámaíró, mikor 
egy meghibbant eszű, gonosz demagógiától elkábult nacionalista tök- 
filkó által öleti meg azt a nagyeszű embert, aki ez idő szerint tisz- 
tábban, érzékenyebben, szinthétikusabban testesítette meg magában az 
új kulturtípus minden értékét és lendületét, mint a világ bármely más 
szocialista vagy polgári politikusa. Mert nem volt senki, aki heve- 
sebben, szenvedélyesebben, egy nemesebb hedonizmus örömével és 
szeretetével ragaszkodott volna nemzetközi kultúránk értékeihez, mint 
ő; nem volt senki, aki finomabb művészi fantáziával gyűlölte volna 
a háborút, mint ő (mert valóban a militarizmus világnézete és ethikája 
első sorban azon a lelki alkaton alapszik, melyet egy angol író the 
want of imagination-nak  nevezett); és nem volt senki aki véresebb 
realitással tudta volna öntudata elé állítani a háborús ideológia mögött 
terpeszkedő rabló, aranyszomjas ösztönöket, mint ez a filozófus agitátor. 

Mert ami a civakodó elvtársak szemében olykor, mint a Jaurès 
hibája és gyöngesége tűnt fel s mely miatt őt divat volt egy időben 
bourgeoisnak, intellectuelnek, universitairenek, ideológnak csúfolni: 
valójában az ő egyéniségének legnagyszerűbb s legritkább vonása 
volt. A nemzetközi szociáldemokráciában õ volt az az ember, aki 
legtisztábban, legérzékenyebben, legvallásosabban képviselte az integ- 
rális szocializmus gondolatát; azt a gondolatot, hogy a szocializ- 
mus nem egy osztály magánügye, hanem összes legmélyebb kulturális 
és ethikai értékeink új szinthézisének a problémája; hogy a munkás- 
mozgalmat nem szabad kiragadni azoknak a feladatoknak összességé- 
ből, melyek ma az emberiség legjobbjait foglalkoztatják; hogy a 
proletariátus nemcsak a régi világ lerombolója, de felelős mindazokért 
a szellemi és erkölcsi kincsekért, melyeket emberi nemünk eddigi 
evolúciója megalkotott; hogy ehhez képest taktikáját ép oly kevéssé 
szabad szimplista dogmatikus formulák szerint irányítani, mint csupán 
az osztályharc legközvetlenebb exigenciái szerint. 

Mikor a Dreyfuss-pör hullámai olyan mélyen kavarták fel 
Franciaország lelkiismeretét s mikor a párt óvatos taktikusai szerint 
(ez volt akkor Millerand és Viviani urak -véleménye!) nem lett volna 
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szabad a proletariátust egy „bourzsoa-ideológ” (értsd Zola!) szekere  
elé befogni, hogy a szocializmus feladata nem lehet „a kapitalista 
Nap foltjait kimosni”, Jaurès imigyen körvonalozta a proletariátus 
feladatát: „Azon a napon, amelyen bűnt követnek el egy ember 
ellen; azon a napon, amelyen ezt a bűnt a burzsoázia keze követi 
el, de amikor a proletariátus közbelépése által képes lett volna ezt 
a bűnt megakadályozni, nem egyedül a burzsoázia viseli többé a 
felelősséget, hanem a proletariátus is; ha ő nem tartóztatja fel a 
hóhér kezét, mely sújtani készül, ez által a hóhér cinkostársa lesz; 
és akkor a folt többé nem a leáldozó kapitalista napot homályosítja 
és sötétíti el, hanem a felkelő szocialista napot. Mi nem akartuk 
látni a szégyennek ezt a foltját a proletariátus hajnalhasadásán.” 

Aki így beszélt, valóban nem volt „reálpolitikus”, még akkor 
sem, ha bizonyos körülmények között a szocializmusnak a kormány- 
zásban való részvétele mellett agitált is. Taktikájában olykor tévedett, 
művészi impresszionizmusa nem egyszer ellentétbe hozta régibb állás- 
foglalásaival, de belső lényegében, szellemében és moralitásában mindig 
ugyanaz a Jaurès maradt, a toulousei filozófiai kathedrától a Croissant- 
kávéházbeli utolsó megbeszélésig, amikor a béke megmentéséről 
tanácskozott. Élete minden helyzetében önzetlenül és utógondolat 
nélkül, kicsinyes parlamenti stréberségek által érintetlenül, kereste 
Franciaország és a nemzetközi kultúra megerősítésének és felszabadí- 
tásának útjait. Nem a műhelyből, sem ügyvédi irodából, nem is a poli- 
tikai propaganda által elkábítva lett szocialistává, hanem filozófiai, 
sőt metafizikai kételyek által űzve keresett és talált új és megnyug- 
tató világnézetet a munkásság internacionalizmusában, melyben a 
nemzeti állam minden igazi értékének logikus továbbfejlesztését, a 
francia forradalom művének betetőzését látta. Ez az eminenter theore- 
tikus és művészeti kultúrája — elsősorban a német idealista filozófia 
szeretetteljes tanulmányozása — tette őt képessé arra, hogy a hiva- 
tásos politikusoknál gyorsabban és tisztábban lássa meg az emberiség 
útját. Ez értette meg vele, hogy a gazdasági átalakulásnak nem 
mechanikai függvénye a lélek átalakulása, hanem a gazdasági harccal 
karöltve — mint teljesen egyenrangú faktor! —kell folynia a 
„tiszta ész” dresszúrájának, egy fejlettebb és áldozatkészebb mora- 
litás begyakorlásának, az államközi együttműködés megformálásának, 
szóval az iskolai reformnak, az antimilitarizmusnak és a nemzetközi 
szolidaritás szervezésének. A munkabér és a munkaidő körüli harc, 
a kapitalizmus visszaélései elleni küzdelem, a kollektivizmus alapjai- 
nak lerakása az ő lelkében mindenkor a szocializmusnak csak egyik 
oldala volt; a másik oldala nem  kisebb   feladatokat   mér   ki   az   új 
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világnézet harcosainak: széttörni az osztályuralmi egyházak vallási 
babonáinak bilincseit; nagy és szolid népies kultúrát, egy egészen új 
polgári moralitást teremteni; a dinasztiák és a kapitalizmus hadsere- 
géből népies hadsereget kovácsolni a bel- és külföldi monopolisták ellen,. 

Ettől a meggyőződéstől áthatva vívta meg nagyszerű csatáit a 
laikus iskoláért és az egyház előjogainak végleges kiirtásáért; ez a 
nézés értette meg vele az igaz lényeget és élő fejlődést a Hervé 
antimilitarista boutadejai mögött; ez tette mind erősebbé hitét a 
munkásság közvetlen akciójában és megvetését a magára hagyott 
parlamentarizmus impotenciájával szemben; ez adott neki erőt a 
„revanche-svindli” megbélyegzésére, a polgári pacifizmus komoly 
oldalainak méltánylására, a becstelen orosz szövetség elleni izgatásra, 
soha nem lankadó harcra a hadsereg demokratizálásáért. 

Kora összes kulturtörekvéseinek ez a véresen átérzett szinthé- 
zise tette őt a francia közélet, sőt az európai közélet legnagyobb 
alakjává. Valóban a francia parlament szószékét ő a világkultúra 
katedrájának érezte, melyről filozófiát, morált és közgazdaságot taní- 
tott. Ez tette őt egyszersmind az oroszlánfejű, aprótermetű, félszeg, 
rosszul öltözött embert, a mai Franciaország legnagyobb szónokává. 
Mert — miként már Tacitus hirdette — a valódi nagy szónok ereje 
elsősorban nem a gesztusokon, nem a trópusokon, nem a meggyőzés 
többi retorikai eszközein, sőt nem is valami speciális szaktudáson 
alapszik, hanem azon a tényen, hogy ő korának legszenzibilisabb, 
legműveltebb, legsokoldalúbb, legmesszebb látó embere. Kétségtelen, 
hogy Jean Jaurès a francia lelkiismeretnek ilyen legfinomabban kidol- 
gozott pszichikai gépezete volt. Csoda-e, hogy a francia nacionalizmus 
és az orosz cárizmus háborús felülkerekedése elsősorban őt törte 
össze? 



KORTÖRTÉNETI 
JEGYZETEK 

Nemzetiségi kérdésünk és Németország 

A kormány rendelete az amnesztia, valamint a nemzetiségek 
színeinek és jelvényeinek használata dolgában, úgyszintén a miniszter- 
elnök levele Metianu metropolitához hangosan hirdetik, hogy a magyar- 
országi nemzetiségi politika tarthatatlanságáról az irányadó körök is 
meggyőződtek és hogy a háború után organikus reformokat terveznek 
a nemzetiségi béke érdekében. E folyóirat álláspontja a nemzetiségi 
kérdésben sokkal ismertebb s a miniszterelnök úr sajtója egy időben 
sokkal szenvedélyesebben harcolt ellene, semhogy e fejleményekkel 
szemben véleményünket bővebben kifejteni szükséges volna. Egyszerűen 
megállapítjuk, hogy a kormány egyre teljesebben kénytelen arra az 
útra térni, melyet e folyóirat hirdetett már akkor, amikor ez a 
politika a hurrá-hazafiak szemében még hazaárulás volt! Végre 
kezdik átlátni, hogy a nemzetiségek jogos nyelvi és kulturális igé- 
nyeinek kielégítése nélkül ez a kérdés nem oldható meg, hogy nem 
szabad ezt az ügyet privilégiumok alapján intézni, hanem csakis 
országos jog alapján; hogy a leggondosabban kímélni kell a nemze- 
tiségek ethnikai érzékenységét. Szóval becsületesen és utógondolat 
nélkül végre kell hajtani azt, amit minimális nemzetiségi prog- 
ram m na k neveztünk el és e téren nem szabad különbséget csinálni 
első és másodrangú nemzetiségek között, ép oly kevéssé, mint az 
iskola politikában állami és felekezeti iskolák között. Mert vagy helyes 
a nemzetiségi kisebbségek anyanyelvét respektáló tanítás gondolata, 
vagy nem. Ha igen, akkor az az államon belül egyöntetű törvényekkel 
szabályozandó minden azonos fokú iskolában; vagy nem — és akkor 
a felekezeti iskolákban sem szabad azt alkalmazni. De egy helyes 
irányt csak a felekezeti iskolákban előírni annyit jelentene, mint az 
elmaradottabb s kisebb kultúrértékeket jelentő iskolákat favorizálni 
a fejlettebbek  és  a  magyar  államot  méltóbban  képviselők  rovására. 

A kormány kezdeményezéseiből tehát azt látjuk, hogy bár jó 
szándékkal komoly reformokat akar életbeléptetni, de még mindig 
nélkülözi terveiben a teljes átgondoltságot és elvi tisztaságot. A béke 
helyreálltával tehát részletes törvényjavaslatot várunk a nemzetiségi 
kérdés egész komplexumáról. Az elvi átgondoltság hiánya mellett a 
kormány kezdeményezésének még súlyosabb hibája az, hogy a nemze- 
tiségi kérdést kiszakítja abból az általános társadalmi problémából, 
melybe tartozik s feledi, hogy a szorosan vett nemzetiségi  sérelmek 
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orvoslása nem elegendő, ha a nemzetiségi reformokkal nem halad 
párhuzamosan egész törvényhozásunk és közigazgatásunk demokra- 
tizálása. 

Általános választójog és  nemzetiségi  egyenjogúsítás:  
csak ez a két reform együtt lesz képes az új Magyarország alapjait 
lerakni, melyre az új Európának olyan nélkülözhetetlen szüksége lesz. 
Nagyon tévednek tehát azok, akik azt hiszik, hogy a kormány nemze- 
tiségi kezdeményezéseit csak múló diplomáciai nehézségek idézték elő 
s hogy háború után „vissza fognak mindent csinálni.” Bizonyos 
soviniszta körök erkölcsi magaslatára jellemző eme suttogás azonban 
félreismeri a helyzetet. A nemzetiségi Ígéreteket nemcsak azért kell 
betartani, mivel a kormány ünnepélyesen kötelezettséget vállalt azokért, 
hanem azért is, mert ez az új politika immár nemcsak Magyarországnak 
és a Monarchiának a belügye, hanem középeurópai kérdéssé vált. 
A nagy német sajtó immár teljesen tisztán látja, hogy a Monarchia 
nemzetiségi kérdéseinek megoldása a Német Birodalomnak is egyik 
legégetőbb problémája; még sokkal inkább az, mint a szorosan vett 
németországi nemzetiségi viszályok orvoslása. Hogy a németség látása 
ezekben a kérdésekben milyen tiszta és meggyőződése milyen szilárd, azt 
igen jellemzően tanúsítja a német társadalomtudomány egyik legfé- 
nyesebb szellemének, Franz Oppenheimernek az a cikke, melyet a 
liberálisok vezérszemléjébe, a Hilfe október elseji számában írt. Ebben 
a cikkben több ténybeli tévedés van ugyan s gyakran beleesik a régi 
német hibába, mely Magyarországot a szorosan vett osztrák problémába 
tartozónak tekinti s fogalma sincs róla, hogy a nemzetiségi probléma 
a Lajtán innen lényegesen más formákat ölt, mint a Lajtán túl, de 
egészben véve tiszta világossággal mutat a nemzetiségi probléma 
középeurópai fontosságára. íme néhány megállapítása: 

„Ma is mint ezelőtt világos, hogy csakis egy erős Ausztria fennállása 
védheti meg délkeleti Európa kis államait a moszkovita áradattól, ma is 
mint ezelőtt világos, hogy épen Románia, mely gátló blokkot alkot Orosz- 
országnak Konstantinápoly felé irányuló útjában, politikailag mindenik közül a 
legjobban veszélyeztetett, mint ahogy kultúrailag és nemzetileg is ő a leg- 
jobban veszélyeztetett, nem szláv nyelvű nemzet minőségében is, a Balkánon. 
Ma is mint ezelőtt kétségen kívül áll, hogy még egy az orosz által eszközölt 
„felszabadítás” is sokkal károsabb volna az általa érintett népekre, mint az 
Ausztria általi „leigáztatás”, attól el is tekintve,  hogy Ausztriában senkisem 
táplál efféle őrült terveket. És ami a harc díjját illeti: Besszarábia mégis csak 
különb nyereség, mint az Oroszország által felajánlgatott Erdély, melyet 
magas és fejlett kultúrájú nem román lakosság erősen áthatott és mely stratégiailag 
alig védhető meg. 

Ha a magyar politika nem kísérletté volna meg a három millió magyar- 
országi román denationalizálását, senkisem tétovázna ma Bukarestben azon, 
hogy melyik küzdő fél mellé kell állania. Nem volna-e még most is itt az 
ideje annak, hogy nemcsak kedveskedésekkel és kötelezettséget le nem szegző 
szavakkal, de tettekkel vállalni felelőséget azért, hogy ama politika a háború 
után nem fog folytatódni? Ausztria-Magyarországot most minden vonalon 
nehezen sújtják a szerencsétlen nemzetiségi politika következményei. Ha 
Románia magatartása tétovázó, ha Keletgalíciában a ruthének sokszor veszélyes 
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módon tanúsították oroszbarát érzelmeiket, úgy az az egyoldalúság bosszulja 
meg magát, mellyel a román és ruthén kisebbséget itt a magyarságnak, ott a 
lengyeleknek kiszolgáltatták. 

Mivel szövetségesünkkel sikerben és veszteségben összeforraszt most 
a létünkért folyó harc, valóban van jogunk annak a kívánságnak kifejezésére, 
hogy rögtön minden megtörténjék, ami csak pillanatnyilag megtörténhetik, hogy 
lefokozzuk a nemzetiségi küzdelmekből eredő veszedelmeket, melyek bennün- 
ket is fenyegetnek. Avégre, hogy ez a borzalmas háború tartós békéhez 
vezessen, Ausztriának újjá kell szervezkednie minden nemzetiség egyenjogo- 
sítása alapján. Gondoskodni kell egy okos választási szervezet (nemzeti katasz- 
ter és kúriák által) a kisebbség nyelvbeli kulturális és vallási érdekeiről. Hogy 
ezt az átszervezést nem lehet most, a háború közepette keresztül vinni, ez 
magától érthetődő. De előkészíteni és hirdetni lehetne és kellene azt! 
(Oppenheimer itt az olasz és a román szövetséges viszony meglazulásáról 
tesz említést). Ennyi áldozatot nem érdemel a magyar iskola és nyelvpolitika 
— amint mi azt saját  lengyel polit ikánkból kifolyólag megítél-  
hetjük! Magyarországnak is kell — mint mindannyiunknak — bizonyos áldoza- 
tokat hoznia; annál inkább, mivel orosz ellenségünk győzelme a legnagyobb erővel 
épen az ő helyzetét sújtaná. Ha Ausztria, néhány nemzetisége érdekében a többi 
nemzetiséget elnyomó politikájával most határozottan és visszavonhatatlanul 
szakít — még többet ér el ezzel mint Románia, Olaszország és a galíciai 
ruthének kibékítését: előkészíti a mi és az ő saját győzelmét Oroszországban is! 
A minden kisebb keleti nemzeteket behálózó, az önkényuralom boszor- 
kánykonyhájából származó pánszlávizmussal szembe kell állítania az önálló 
nemzetiségek szövetségi szellemét, mint olyan gyógyszert, mely a népek szabad- 
ságából és önrendelkezési jogából eredt. Csak ezen az alapon lehet a 
remélt „Új Lengyelországot” megteremteni és fenntartani. 

Mi németek igazságos háborút viselünk nemzeti önállóságunkért 
Franciaország ellen, mely tagokat akar kitépni testünkből, nemzeti önrendel- 
kezési jogunkért Angolország ellen, ki nem akarja tűrni gazdasági fejlődé- 
sünket, szabadságunkért Oroszország ellen, mely „kulturális áldásaival” akar 
elárasztani, és azért jó lelkiismerettel küzdünk, természetesen azzal a meg- 
győződéssel is, hogy a győzelem után revidiálni kell majd politi- 
kánkata  nemzet i  sér thete t lenség ér te lmében,  a  lengyelekkel ,  
dánokkal, elszásziakkal szemben. Szövetségestársunkat pedig arra 
kérjük, gondoskodjék arról, hogy ő és mi is, amennyiben ez ő tőle függ, 
ilyen nyugodt lelkiismerettel lehessünk. Ha Nyugat-Oroszország népei előtt 
mint felszabadító akar szerepelni, úgy gondoskodjék róla, hogy saját házában 
ne mint elnyomó tűnjék fe!. Románia nyújt most alkalmat arra, hogy Közép- 
Európa főállamai érzületeiket leszegezzék. Senki sem visel úgy háborút, hogy 
valamikép ne okuljon   belőle.   Rajtunk a sor és rajtatok! 

A megoldás részleteit illetőleg Oppenheimer túlságosan osztrák 
mintára látja a dolgokat, de az bizonyos, hogy a nagy háború utáni 
új Európában végleg megbukott az erőszakos beolvasztás politikája 
úgy Ausztriában, mint Poroszországban, mint Magyarországon. Csak 
a leigázott, szabad kulturfejlődésében megbénított Oroszország tarthat 
ki talán még továbbra is erőszakos politikája mellett. 

J. O. 
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A háború és béke 
Egy epés, öreg úr a Ritz-szállóbeli előadások során, számítva 

valószínűleg a hallgatóság jóindulatú elnézésére, nagy költői szabad- 
sággal jelentette ki: „Az idő a békét megrontja, s megtámad béké- 
ben intézményt és embert egyaránt.” 

. . . Jelenlegi háborúinkról az a nézet, hogy azokat — ránk 
kényszerítették. Ha úgy áll a dolog, igazán nincs szükség arra, hogy 
e háborúkat önmagunk, vagy a történelem előtt igazolni próbáljuk, 
vagy pláne annyira menjünk, mint a fent idézett öreg úr, s a háborút 
magát a békeállapot fölé helyezzük, s úgy tüntessük fel, mintha 
békeberendezkedésünk, társadalmi életformáink lettek volna jórészt 
a háborús bonyodalmak előidézői annyiban, hogy rászolgáltunk békés 
társadalmi életünk erkölcsi alapjának megromlásával a háború — 
tisztító tüzére. Ha így állnának a dolgok s mindez nemcsak egy epés 
öreg úr privát felfogása lenne, akkor be kellene ismernünk, hogy e 
háborúknak mi magunk legalább is annyira okai vagyunk, mint az 
angol-német világhatalmi rivalitás, orosz vezető körök russzofil céljai, 
esetleg Princip és társai. Ha békével rászolgáltunk a háborúra, akkor 
egyenesen önmagunk kerestük a háborús megpróbáltatások hosszú 
láncolatát. Ez mindenesetre új megokolása a mai világeseményeknek 
s épen elegendő arra, hogy egyéni lelkiismereti kérdést csináljunk 
belőle. Eddig ugyanis úgy tudtuk s Vilmos császártól a legutolsó 
vidéki lap publicistájáig mindenki azt hirdette, hogy a háborútól 
irtóztunk, de reánk kényszerítették, s ha így kénytelenségből föl is 
vettük a felénk hajított keztyűt, — Vilmos császár szavaival éljünk 
— épen a békéért tettük, azért, hogy belátható időn belül biztosítva 
legyen békés államfejlődésünk lehetősége. Ha már most a béke- 
idők oly rettenetes veszedelmet rejtenének önmagukban intézményekre 
és emberekre egyaránt, mi értelme lenne mindenünket kockára téve, 
világkonfliktusba bocsájtkozni, a minél tartósabb béke miatt, 
béke érdekében? Vagy Vilmos császár s az örökbéke előkelő, jó- 
hiszemű, de naiv apostolai, amikor a béke érdekében agitálnak, sőt 
képesek a békéért, illetve a világbékéért egy világháború rettenetes 
áldozataiba is készséggel belemenni, — csak perverz lelkű iparlovagok, 
kiknek valódi ideáljaik ezek szerint — úgy látszik — a megró m- 
lo t t  emberek  és  in tézmények? !  

És ha tényleg oly veszedelmesek a békeidők az emberekre és 
intézményekre, a civilizáció s a tökéletes emberek és intézmények 
érdekében: miért nem állíttattak az albán törzsek kultúrája, intéz- 
ményei és emberei az európai megromlott emberek és intézmények 
érdekében mintaképül, hiszen evidens dolog, hogy az albán törzsek 
intézményeit s embereit ugyancsak módjában volt az örökös háború- 
nak, fegyverzajnak megóvni a békés idők inficiáló hatásától? Avagy, 
ha a hosszú béke tényleg oly megromlott intézményeket s embereket 
produkált, az elmúlt békeidőkben miért békés, demokratikus reform 
körül folytak Európaszerte a küzdelmek, s e helyett miért nem vették 
nyílt programmjukba az oly finnyás morálú előkelőségek, mint a fenti 
epés úr — a háború követelését? A fenti epés öreg úr, közismert 
antipátiájánál fogva, melylyel a szociológusokkal s szociáldemokraták- 
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kal szemben, akikben valószínűleg első sorban látja az intézményeket   
s embereket megrontó bacillustenyésztőket,  miért nem   sürgette   már 
évekkel ezelőtt az európai háború kitörését?!   Vagy miért nem agitál 
ma a  hosszú,   újabb,   tán   harminc   éves   háborúért, az  õ  ideáljának 
megfelelő tökéletes emberek és intézmények érdekében?! 

. . . Bizony nagyon rossz, sőt rosszakaratú diagnosztája és prófé- 
tája lenne a fentidézett öreg úr az országnak . . .  A hadi fölény 
ma technikai s gazdasági, szóval kulturális fölény kérdése, más szóval: 
egy mai háborúból az a fél kerül ki győzedelmesen, amelynek kép- 
zettebb, jobban felszerelt katonái, s nagyobb gazdasági felkészültsége 
van, illetve az a nemzet, amely ismeri a békés idők fejlődésének 
értékét, amelynek vannak felhalmozott oly gazdasági és kultúrértékei, 
amelyekért érdemes küzdeni, amelyek föltétlen áldozatul esnének 
a győző ellenség inváziójának. A mi háborúnk sikere is nagyjában 
attól függ: az elmúlt békés idők jelentettek-e általában reánk mind- 
nyájunkra nézve oly értéket és becset, amelynek érdekében, illetve 
folytonossága visszaállításának érdekében nem szabad a háborúval 
járó áldozatoktól sem visszariadni, továbbá, hogy intelligencia, tech- 
nikai és anyagi fölkészültségben — másszóval a békés idők kultúrá- 
jában — meghaladjuk-e az ellenfél hasonló képességeit?! A törté- 
nelem tanúsága azt mutatja, hogy a „romlott intézmények és 
emberek”-kel benépesített államok háborúja mindig szerencsétlen és 
végzetszerű volt. Sikeres háborút — mintegy a kulturfejlődés akadá- 
lyának elhárításakép — csak minden tekintetben kulturképes, illetve 
kulturkepésebb nemzetek tudtak vívni: háborúban is akultur- 
fölény a döntő! 

. . . Képességeink legjavát kívánja tehát a háború; s mi azon 
reményben éltük bele magunkat a háború tényébe, hogy az reánk 
nézve kedvező befejezéssel fog végződni. Más szóval: abban remény- 
kedünk, hogy békés időkben termelt és felraktározott azon gazdasági 
és erkölcsi javaink, melyeket a háború sikere érdekében kell ma 
áldozatul hoznunk, qualitás dolgában az ellenfél hasonló értékei fölé 
emelkednek. 

És az ország népében is mindinkább meg lesz — a békés 
fejlődés lehetősége mellett — az a képesség, hogy fejlessze kultúráját, 
illetve, hogy kulturfejlődését hátráltató intézményeit, melyekért egyéb- 
ként sem ő a felelős — jobbakkal, korszerűbbekkel cserélje fel. 
Azonban, — akik talán privát okokból — nincsenek megelégedve 
a mai társadalmi életben tapasztalható bizonyos evolúciós folyamatokkal, 
akik ily belső tisztító s javító áldásként üdvözlik a háborút, vagy 
rossz diagnosták s ha konstatálnak is valamelyes társadalmi bajt, az 
okokról halvány sejtelmük sincs; vagy csapni való rossz próféták, 
akik „a megromlott emberek és intézmények” népének — anélkül, 
hogy rászolgált volna — gyászos sorsot jósolnak!  . .  . 

. . .  A háború tényleg nagy változásokat idézhet elő emberek- 
ben és intézményekben, de a tapasztalat azt mutatja, hogy mind- 
inkább a békés, produktív élet lesz a kulturtársadalmak nagy élet- 
formája s hogy   egyszer,   epés   öreg   urak   szemében   bármennyire is 
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veszélyezteti a béke az emberek és intézmények általuk megkövetelt 
tisztaságát, mégis az örökbéke a kulturemberiség ideálja, nem az idő- 
szaki tisztító háborúk! 

S. I .  

A hadiadó 

A munkapárti kormány és hű többsége állandóan elvi ellensége 
volt eddig minden rohamos haladásnak. Programmszerűen vallotta, 
hogy az állami és nemzeti élet mezején csak a fokozatos haladás 
lassú tempóiban menjünk előre. A quieta non movere volt eddig a 
munkapárti tábor titkos jelszava s a hű munkapárti szívek ideges 
dobogással riadtak meg minden előremozdulásnál. Most azonban az 
egész világ meglepetésére előáll e konzervatív tábor pénzügyminisztere 
és váratlanul, gyorsan keresztül hajszol bizottságokon, képviselőházon 
és főrendiházon egy progresszív adó-javaslatot. Amiért nyugalmas 
esztendők hosszú sokasága alatt annyira epedett a progresszív radika- 
lizmusnak minden híve s amit a fontolva haladás óvatos Cunctatorai 
mereven megtagadtak tőlünk, a vérmes felforgatóktól: a progresszív 
adózást, azt most a konzervatív munkapárt pénzügyminisztere a világ- 
háború vérzivatarjai között íme keresztül viszi. 

Welche Wendung! . . . Gondolná az ember. Csakhogy ha fene- 
kére néz valaki ennek a progresszív törvénynek, elmúlik a csodál- 
kozása, vagy legalább nem a munkapárt nagyot mérése ejti bámulatba. 
Mert ez a hadiadó-törvény adónak is, törvénynek is felette gyenge, 
a legnagyobb gyarlósága azonban adópolitikai progresszivitásában 
rejlik. Mi e kortörténeti rovatban nem írunk adópolitikai tanulmányt, 
hanem egyszerűen hivatkozunk a napilapokban és a tanácskozások 
során már sokszor megállapított tényekre. Ez a hadiadó először is 
nem általános, megkíméli, vagy épenséggel mentesíti azokat az 
elemeket, amelyeket már megelőző adótörvényeink is meg nem 
érdemelt kedvezésekkel dédelgettek és amelyek a háború foly- 
tán is a legkevésbbé vannak sújtva. Tudvalévő  dolog, hogy az 
új adóreform intézkedései közül eddigelé csak a házadó és a föld- 
adó leszállítására vonatkozó intézkedések léptek életbe; a III. 
osztályú keresetadónak tervezett leszállítása azonban elmaradt. A 
földesurak és háztulajdonosok, tehát azok, akiknek jövedelme leg- 
állandóbb, sőt az utóbbi években szakadatlanul emelkedett, már eddig 
is igazságtalan kedvezésben részesültek a kereskedőkkel, iparosokkal 
s az összes szabadfoglalkozású osztályokkal szemben, akiknek általá- 
ban is nagyon bizonytalan jövedelmei az utóbbi években különösen 
nagy csökkenéseket szenvedtek.   És most ezt az eddigi aránytalansá- 
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got és igazságtalanságot a hadiadó a kivetési eljárásnak Magyar-  
országon szokásos technikái és erkölcsei szerint még tetemesen fokozni 
fogja az ingatlan tulajdon érdekében. A nagybirtok a kincstár kezé- 
vel újból megrövidíti a várost s így valósággal szerencse a hadiadó- 
törvénynek az a másik hibája, hogy t. i. nem általános, mert így 
kevesebb emberrel szemben követi el az egyenlőtlenül mérés igazság- 
talanságát. Sokan elmondották és igazolták már azt is, hogy a 
jövedelem-bevallásnak és az adó-kivetésnek épen most elháríthatatlan 
akadályai vannak, amelyek még csak fokozni fogják a törvény sarka- 
latos fogyatkozásainak káros következményeit. 

A legsúlyosabb érv azonban az új adóval szemben az a számí- 
tás és becslés, amellyel már most előre megállapították ez új adónak 
meddőségét. Minden adó progresszivitásának az a célja, hogy lehető- 
leg mennél magasabb jövedelmet hajtson a kincstárba; ezért kell a 
nagyobb teherbírású adóalanyokra a progresszív adókulcsot alkal- 
mazni: és ez az új magyar hadiadó minden igazságtalansága, idő- 
szerűtlensége és sok nehézsége dacára épen ezt a legfontosabb, ezt 
az egyetlen célt nem tudja elérni. Lábbal tapodja ez az új törvény 
a pénzügyi elméletnek minden elvét, a gyakorlati kivitel minden cél- 
szerűségét és mindezzel el fog érni egyszersmindenkorra körülbelül 
10—12 millió korona bevételt, amikor milliárdokra menő áldozatok- 
nak és károknak fedezéséről, pótlásáról kell a nemzetnek gondos- 
kodnia. A Szent-Ágoston tengert méregető, naiv, kis gyermeke jut 
eszébe az embernek, amikor a célok és eszközök ilyen aránytalan- 
ságait összeméri. 

A politikai tehetetlenségnek szomorú bizonyítéka ez a hadiadó- 
törvény, amely méltán sorakozik a mai uralkodó osztály körülöttünk 
mutatkozó többi akcióihoz. Amikor a sokgyerekes, öreg népfelkelők 
milliói s a szürkefejű tartalékos tisztek tízezrei vívják a nemzeti élet- 
halál harcot, s amikor a szegény, a szegényebb és a legszegényebb 
osztályok apraja, nagyja, az iskolás gyerekektől kezdve a sír szélén 
álló aggastyánokig, önfeláldozó odaadással szórják a haza oltárára 
mindenüket: akkor a felső tízezer dúsgazdag nagyjai, a papi fejedel- 
mek, a nagynevű mágnások és a mozgótőke hatalmasságai, egyszóval 
mindazok — mint Apponyi Albert gróf írja — akiknek a haza eddig 
legtöbbet nyújtott, magukról meg nem feledkezve, szerényen cseppent- 
getik a nemzeti szükségletekre fukar adományaikat. Ε bántó jelen- 
ségek közé igen harmonikusan illeszkedik be az új hadiadó-törvény, 
ez a financiális játék, amely a német Wehrsteuer-nek igen silány után- 
zata. Azonban az tagadhatatlan, hogy mindezen jelenségekben meg- 
van a gondolati közösség és érzületi egység, úgy amint azt a magyar 
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közéleti taktika megkívánja. De ennek az egységnek a határa csak a 
kiválasztottak kis köreire terjed ki. Más egyéb érzületekkel és gon- 
dolatokkal pedig ugyan mikor törődtek a kiváltságoltak? Ez a nem- 
törődömség, ez az önmagával elégedettség hozzátartozik természet- 
rajzukhoz. Ez a szűkkeblűség azonban a haladásnak igen nagy bizto- 
sítéka, mert az ancien régime-ek csakis így engednek teret az új idők 
szellemének.    Z. 

Új „ének a végekről” 
„Vitézek! mi lehet 
Ε széles föld felett 
Szebb dolog a végeknél, 
Holott kikeletkor 
A sok szép madár szól 
Kivel ember ugyan él! 

Ellenség hírére 
Vitézeknek szíve 
Gyakorta úgy felbuzdul 
Sőt azonkívül is 
Csak jókedvéből is 
Vitéz próbára indul 
Holott sebesedik 
Öl, fog, vitézkedik 
Homlokán vér lecsordúl!” 

Így dalolt a XVI. század végén Balassa Bálint — s több- 
kevesebb költői erővel ugyanez a lélek szólott költőtársai 
énekéből is, — ma pedig, 1914 őszén, mely véresebb minden 
eddig emberlátta ősznél, Ady Endre a Nyugat legutóbbi számá- 
ban megköszöni a fiatal költőknek, hogy „olyan verseket kül- 
denek hozzá, mintha minden rendben volna”. A legfiatalabbak 
nem látják a háborút, mikor magukba néznek. Bennük inten- 
zivabb még az élet kivetítő ereje, mint a befogadó szimpátia, 
mintha csak arra fordítanánk az élet első felét, hogy kitöltsük 
azt a teli érzést, amit magunkkal hoztunk a világra; a második 
felét aztán gyűjtésre fordítjuk, érzések, gondolatok s egyéb ideg- 
rezgések tudomásul vételére, — hogy legyen mit elvinni 
innen is. 

De vannak olyanok, tegnap még a legfiatalabbak, ma már, 
gyorsan érlelő Magyarországon a legelsők, akik háborús verset 
is írtak. Ady néhány, Babits majdnem minden versében, tudja 
a háborút. 

Mégis milyen különbség, milyen út Balassa Bálint vérvirágos 
versétől (akkoriban olyan ékes és tavaszi lehetett a harci halál, 
mintha csak örvendtek volna az emberek, hogy szép csattanós 
végét lelhetik életüknek) Babits Fiatal Katona-jáig. 
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Még élni sem élte az életet — 

de nem lesz birtoka semmi. 
A szépség, épség ifjúi vér, 
tudás, tanulás, az isteni ér, 

nők biztató szeme — mind mit ér, 
ha menni kell neki, menni.” 

„S e zord napokban, mikor olyan olcsó a lélek” kezdetű 
szonettjében, megszólal a kultúrember szörnyű borzadása, ideges 
undora, mely a mindennapi életben még a közös törülköző 
használatától is visszaretten, a mindent összemosó nagy halál- 
folyó előtt. Sőt külön fájdalomként sajog benne már az a har- 
cos élet is, mely a differenciált egyénit eltörülve, egy közömbös 
árba fojtja a lelkeket és sorsokat: 

„S mint sok halottnak már külön koporsó 
sok élőnek már külön élet nem jut 
csak népbe hadba — — — 

mi lesz az én lelkemmel?” 

Ezt az érzést fejezi ki Kaffka Margit egy, bár nem vers- 
nek szánt, de versnek született gyönyörű imában, mely minden 
asszonyok legőszintébb, legforróbb tiltakozását fejezi ki a hiáború 
ellen. 

Ady verseinek más a hangja. Õ  a háborút úgy veszi 
tudomásul, mint maga a föld, vagy a nagy folyók tennék, ha 
öntudatuk és szavuk fakadna. „Háború van — szólanának — 
de bennünk nagyobbak az isteni csudák”. Háború van, milliók 
pusztulnak el — de mi ez az én, a minden emberek örök 
sorsához mérten — ez érződik Ady verseiben. 

„Fölséges a mi háborúzásunk 
Fölséges a világ kórusa 
Mi kettőnknek nem lesz soha másunk” 

Így írnak azok, akik már nem elég fiatalok arra, hogy ne 
vegyék észre a háborút. Sírják, nyögik, viselik verseikben 
minden kínját, hiszen a háború rettenetes és talán elkerülhetetlen 
jelenvalóság — de énekük ritmusa nem olvad be az ő szörnyű, 
számunkra azért érthetetlen ütemébe, mert a háború künn 
történik, a természeti események tompa és titokzatos közönyű 
világában és immár elmondhatjuk, nem bennünk fakadt. A mai 
ember lelkében nincs számára megfelelő „benső cselekvés”, 
„átélés” — csak szenvedő elviselés. Ez lehet gyakran meg- 
győződéses hősi és magasztos helytállás a sors előtt; de 
a nagy természeti csapásoknak nincs, vagy csak igen elvétve 
lehet külön költészetük. Szörnyű árvizekről, gyilkos járvá- 
nyokról  szóló    lírai   verseket   nem   igen   termett   az   irodalom. 
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S ma már a legindokoltabb háború sem tükröződhetik máskép 
az emberi érzésben, mint egy elkerülhetetlen, magasztosabb 
és tág értelemben vett önvédelem: más igazolása nem lehet. 
Vannak fegyverei és mártírjai, de igaz, vérbeli költészete 
épen azért nem lehet, mert bármilyen embercsináltnak látszik 
is, valóban elemi csapás, külső esemény, ránk mért és ma 
már mintegy kiesik a lelkek útjából. Az emberi érzések 
és akarások nagyon céltudatosak és magabiztosak, több 
bennük az ellenálló képesség, mint a cselekedetekben, egy 
borzalmas bányaszerencsétlenség, lavina vagy háború nem téríti 
el őket biztos irányukból. A költők és jövendőmondók, mondói 
eljövendő lelkeknek, túl vannak a háborún. Külföldi versek csak 
elvétve tévednek ma kezünkbe. Dehmel fiatal katonáján bár 
harciasabb, kevélyebb szegényke, ép úgy megérzik a becéző 
anyai féltés, mint Babitsén. Rostand, a sokpárbajú, vakmerő 
Cyrano szülője, a rheimsi kathedrális tragikus köveit simogatja 
rímekkel. Vajjon Zrínyinek, vagy akár a még csak alig száz 
éve élt Körnernek lett, volna szava a háború ilyen kőből 
vésett sebesültjéhez? Ok még nem érezték úgy, mint mi az 
emberi alkotás pótolhatatlan becsét s az alkotások gyöngyháza, 
az élet előtt azt az áhítatot és a tiszteletteljes kíméletnek azt 
a parancsát, melyet mi érzünk. Minél munkával, tettel és sze- 
retettel rakottabb az élet, minél kevésbbé öncélú: annál drágább, 
szentebb s a korai erőszakos halál annál jobban veszti poétikus 
varázsát. 

Régente, messze keleten, az öngyilkosság nemes és mámoros 
erény volt, a kereszténység már bűnnek bélyegezte, ma majd- 
nem erkölcsi parancs saját életünk szeretete és kímélete, mert 
a mindjobban öntudatra ébredő ember érzi, hogy kezében, 
méhében és agyában jövendők és nagyszerű munkák rejlenek és 
ezért tiszteli önmagában céljainak eszközét. 

Igaz és kedves költő szólott ma imigyen a sorsnak a 
magyarról, az emberről: 

„— —Hogy nem szokott senkit sem bántam 
Csendes dallal szeretne szántani.” 

Lesznai Anna 

Treuga dei 
A háborús szociálpolitikával párosult belső fegyverszünet az, 

ami többek között sajátos színt ad a világháborúnak. A munkás- 
mozgalom Európa fejlettebb államaiban sem tudta megakadályozni a 
háború kitörését, de el tudták érni, hogy az államok legalább meg- 
kíséreljék enyhíteni a legkülönbözőbb preventív intézkedésekkel a 
háború okozta gazdasági nyomorúságot. Szociálpolitikával s a „fel- 
forgató” pártok és osztályok elleni küzdelem beszüntetésével ipar- 
kodtak pl. Németországban, Franciaországban a belső harcokat 
csökkenteni s a nemzeti védelem egységességét, erejét fokozni. 
A háborús drágaság és a háborús munkanélküliség leküzdésére mindkét 
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országban erőteljes akció indult meg. S a háború okozta károkat  
jelentékeny mértékben viseli úgy Franciaország, mint Németország 
vagyonos társadalma is. Angliában, mint azt hézagos híradások sejtetik, 
szintén igen sok történik a háborús szociálpolitika terén, de az ország 
nagy belső átalakulásának, az állandó hadseregnek problémája foly- 
tonos izgalom forrása. Oroszország... nos Oroszország földalatti 
vizei erősen buzognak. A cárizmus birodalmában nem fojtotta el a 
külső háború a belső háborút. Bebörtönzések, a munkásmozgalom véres 
üldözése ott ma is napirenden van. 

Háborús belső politikánk sokban igyekszik követni azt a példát, 
amit a külföld nálunknál demokratikusabb államai nyújtanak. Sajnos 
inkább formákban, mint lényegben. Németország felfüggeszti a gabona- 
vámokat. Mi is. Csakhogy a németek akkor, amidőn megvolt a bevitel 
lehetősége. Nálunk szabad lett a bevitel, midőn a semleges államokban 
tilos lett — a kivitel. S valószínűleg, ahogy valahonnan szabad lesz 
a kivitel, azonnal tilos lesz nálunk a bevitel. Legalább is az agráriu- 
sok szervezeteinek és lapjainak állásfoglalása — s az agráriusokkal 
való belső békét, a treuga deit a kormány dehogy fogja megrontani 
— erre enged következtetni. A Magyar Gazdák Szemléje októberi 
számában a következőket olvassuk: „a vámfelfüggesztés ellen 
egyelő re ,  de  csakis  egyelő re  nem lehetet t  k ifogást  emel-  
nünk. Amint azonban a könnyen bekövetkezendő  külföldi 
behozata l  pó to l ja  a  h iányokat ,  ta lpra  ke l l  á l lanunk a  jövő  
év i  haza i  t e rmés  véde lmére ,  hogy  e se t l eg  a  háború  u t án  
ne igya meg levét a vérző  földműves nép ennek az intéz- 
kedésnek.” (Természetesen nem a vérző nagybirtokosok, csak a 
vérző földműves nép érdekében!) A maximális árak megállapítása is 
oly időben és oly módon történt, hogy a háborús drágaságot jelen- 
tékeny mértékben alig fogja enyhíteni. 

A népélelmezésre vonatkozó egynémely rendszabállyal s a hadba- 
vonultak hátramaradottainak támogatásával ki is merült a kormány 
szociálpolitikai gondoskodása. Működése a háborús munkanélküliség 
elleni küzdelemben, a munkásság bérnívójának megőrzése érdekében 
csaknem a semmivel egyenlő. Nem egy dúsgazdag vállalkozó tesz 
szert hatalmas extraprofitra a háború során. Ki gondol arra, hogy a 
hadseregszállítókat katonai fegyelem alá helyezzék! Ellenben az állam 
sokhelyütt katonai fegyelem alatt álló olcsó munkaerőt szállít a had- 
seregszállítók részére. 

A munkásmozgalommal s más progresszív kulturtörekvéssel 
szemben nem maradt abba a „tűszúrás” békepolitikája. A porosz kor- 
mány, bárha Németországban a szakszervezkedés szabadsága nagyobb 
mint nálunk, revideálta a háború hatása alatt ebben a kérdésben 
elfoglalt álláspontját. Belügyminiszterünk a régi recipe szerint utasítja 
vissza a könyvkötők szakegyletének módosított alapszabályait. Még 
mindig folynak sajtóperek szocialista újságok ellen. A kultuszminiszter 
Czabán Samut, a progresszív magyar tanítóság egyik vezérét, akit 
felettes hatósága „kitűnő” tanítónak ismert el, megfosztja tanítói 
állásától, mert a politikai tömegsztrájkban résztvenni akaró munkások 
gyermekei számára gyűjtött s gyermekeit nem kereszteltette   meg. A 
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harcos klerikalizmus szemléjének a Magyar Kultúra-nak szeptem- 
ber 5-iki számában olvassuk „Az egyház tana a háborúról” c. cikkben, 
hogy a jogos háború nemcsak hogy az igazságosság ellen nem vét, 
de „nem vét” a szeretet ellen sem. Mert a büntetés nem „jelenti 
a szeretetlenséget”. A Czabán-féle ítéletben is a háború „szeretete” 
nyilvánult meg. 

Belső politikánknak ezzel a tényeivel lehet összefüggésben reak- 
ciós sajtónk magatartása, amely minden erkölcsi fék nélkül hirdeti a 
legkíméletlenebb belső harcot. Tudja, hogy a reakció köreit a háborús 
magatartásukért sok jogos támadás fogja érni. Ε támadások tudatában 
már most offenzívába megy át: 

A világháború kitörését a szocialisták nem tudták megaka- 
dályozni. A hazájuk védelmét meg nem akarták megakadályozni. 
Ez a tény az Új Nemzedék c. konzervatív folyóiratot arra ösztönzi, 
hogy a szocialistákat „gyilkos ösztönökkel” ruházza fel. (Új Nem- 
zedék szeptember 6-iki száma A szocialisták és világháború  c. 
cikkben.) 

A treuga drei szelleme az összes reakciós folyóiratok közül a 
legnagyobb mértékben azonban az ecclesia militans szemléjét, a 
Magyar Kultúra-t hatja át. Különösen kiválik a Magyar Kultúra cikkei 
közül A trónörökös meggyilkolása és a szabadkőművesség c. cikk 
(október 20-iki szám). Itt a kegyes szerző a trónörökös meggyilkolása 
és a jezsuitizmusnak nem tetsző egynémely intézmény között keres 
némi okozati összefüggést. „Tény az — mondja a cikk — hogy a 
szerb szabadkőművesség a magyarországi Symbolikus Nagypáholy 
patronátusa és vezetése mellett fejlődött.” „Mindezek alapján önként 
vetődnek fel a következő kérdések: . . . „Nem volt-e a Narodna 
Odbrana a belgrádi szabadkőművesek olyanfajta laikus szerve, mint 
nálunk a Galilei-kör és a Társadalomtudományi Társaság?” ... „A ma- 
gyar nemzet, a monarchia életérdeke egyenesen megköveteli, hogy 
végre minden kétséget kizáróan tisztáztassék a hazai szabadkőművesség 
igazi rendeltetése.” „Csak azután ki ne süljön, hogy a Narodna 
Odbrana is szociológiai szerv volt.” A Társadalomtudományi Tár- 
saság működése a cikk szerint a „Bonnot szellemben kultivált szo- 
ciológia.” A Társasággal, a Huszadik Század-dal a Magyar Kultúra 
még néhány háborús számban foglalkozik. A cikkek refrénje; „Hol 
késik az államügyész?” 

A Magyar Kultúra cikkeivel mi a múltban sohsem polemizáltunk. 
Ilyen nívójú írásművekkel való komoly foglalkozás vétek a magyar 
kultúrával, vétek mindennemű kultúrával szemben. Az ilyen fajtájú 
denunciáló iratok elérik rendeltetési helyüket, az államügyész papír- 
kosarát. Amiért mi ezt a cikket most „lejebb akasztottuk,” tisztára 
a kortörténeti érdekesség szempontja. A világháború idejében, a 
Czabán Samu elmozdítása idejében milyen vágyai, milyen álmai vannak 
a Magyar Kultúra-nak, a magyar reakciónak; milyennek szeretné látni 
a sajtószabadság, az egyesülési szabadság, mindennemű szabadságok 
tekintetében a magyar kultúrát. 

A Magyar Kultúra egy másik cikke az orosz katholikusok üldö- 
zéséről szól.  „Witte az első dumában” — írja   dr.   Hadzsega Gyula 
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„A katholicizmus üldözése Oroszországban” c cikkben — „azt  
mondta, hogy az orosz nép két dolgot semmi esetre sem engedne 
ki kezéből: a földet, melyen született és vallását. Helyes. De a 
katholikusoknak is becses az ő vallásuk. Meddig fog tartani az illojális 
és civilizált államhoz nem illő hadakozás? Nem felelek rá. Lehet, 
hogy fegyvereink megadják majd a csattanós választ. Adja Isten.” 
Janusarca van ennek a világháborúnak.   Vannak, akik hiszik, hogy 
a cárizmus megbukik s eljön a demokrácia uralma. Vannak, akik 
remélik, hogy az orthodox cárizmus megdől s helyét elfoglalja valami 
katholikus vagy másvallású moszkovitizmus. Hihetjük-e, remélhetjük-e, 
hogyha megdől a cárizmus zsarnoki uralma, Európa más országaiban 
a győzelem reményével vehetjük fel mindaz ellen a küzdelmet, ami 
azokban a moszkovitizmusra, a kozákuralomra emlékeztet?          R. Z. 



KÖNYVISMERTETÉSEK 
ÉS ΒÍRÁLATOK. 

Egy  pacifista   manifesztuma   (Henri  La  Fontaine:  Ce  que des 
pacifistes auraient à dire.   1914 november) 

Egy megrázóan érdekes kortörténeti dokumentum van előttünk. 
La Fontaine belga szenátor, egyetemi tanár, a Nobel-díj laureátusa 
szerencsétlen hazája romjain kiáltványt intéz a művelt emberiséghez. 
Nem mint a berni nemzetközi békeiroda elnöke beszél ezúttal, hanem 
mint magánember (nehogy esetleg a pacifisták táborának egységét 
veszélyeztesse), szól mindazokhoz, akik az emberiség mai szörnyű 
krízisét nem akarják a fátum rendeléseként elfogadni, hanem hibás és 
javítható emberi intézmények következményét látják benne. Ez a 
kiáltvány két szempontból is felette tanulságos. Először azért, mert 
megindító vallomása egy nemes emberi léleknek, aki nemzete rette- 
netes sorscsapása közben is az emberiség boldogulásának útjait keresi. 
Másodszor azért, mert híven tükrözi vissza a polgári társadalom ama 
kis elitjének meggyőződését, mely őszintén és becsületesen dolgozik 
a béke művéért. La Fontaine javaslatai a békekongresszusok hatá- 
rozatain alapulnak, s mint ilyenek a pacifizmus szellemét és törek- 
véseit élénk megvilágításba helyezik. Minthogy egész kétségtelen, hogy 
ez a háború rendkívüli lökést fog adni a nemzetközi békemozgalom- 
nak, szolgálatot vélünk teljesíteni olvasóinknak, mikor a pacifizmus 
leghivatottabb képviselőjének fejtegetéseit és javaslatait itt bő kivo- 
natban közöljük: 

Íme, több mint három hónap óta dühöng a pokoli, véres háború! 
Számos éve már, hogy lelepleztük és megátkoztuk. Most aztán, az emberiség 
összesége adja őt át századok megvetésének és utálatának — kivéve azokat, 
akik szították és akik meggazdagodnak általa, akkor midőn az ő műveikből 
nő körülöttük, a nyomor, a kétségbeesés és az éhínség. 

De még nem jött meg annak az ideje, hogy teljesen részrehajlás nélkül, 
megállapíthassuk a világot elrémítő testvérgyilkos bűn közvetlen és távoli 
okait és leszögezzük a felelősség végleges hordozóit. Több, mint három 
hónapja dúl már a szörnyű konfliktus, több mint 18,000.000 küzdőt állít 
sorokba, megbénítja a világ egész gazdasági és szellemi életét, veszélybe 
sodorja az egész civilizációt, a holnap számára egy testileg és erkölcsileg 
meggyöngült emberiséget készít elő s a nemzetek egymással vetekedve 
200,000.000 frankot pazarolnak el naponta, azokból a javakból, melyek a 
népek és emberek végtelen és ragyogó kifejlődésének biztosítására voltak 
szánva. 

A kacajok és dalok helyett, melyek a legdicsőbb nyár, a legragyogóbb 
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ősz folyamán — mely valaha simogatásaiba és sugaraiba burkolta a földet —  
szálltak volna égnek, fogak csikorgatása, a győlölet kiáltásai, könyek és pana- 
szok szállnak,   szállnak   végnélkül   a magasba   a csillagok   felé és   piros vér- 
folyam árasztja el az elpusztított szántóföldeket. 

S rémülettágította szemmel látják, asszonyok, gyermekek, aggastyánok 
kedves lakaik égő falait fejük fölött összeomlani és védelem nélkül vannak 
a leggonoszabb meggyaláztatásnak és a halálnak kiszolgáltatva. Soha sem folyt 
még háború, húsz százados kereszténység ellenére, a rémületek ilyen halmo- 
zásával, minden emberi és isteni törvény   ilyen   megtagadásával. 

Mi diadalmaskodhatnánk mindezen pusztulás és borzadály közepette. 
Mert fáradhatatlanul jósoltuk ezeket az elmaradhatatlan következményeit a 
szövetségpolitikának, a fegyverkezés otromba fejlődésének, a diplomaták 
rövidlátásának, a nemzetközi kémkedés rendszerének, melyet a legmagasabb 
tekintélyek néma bűnrészességével, a beteges nagy érdekhajhászó naciona- 
izmus megszállottal tartottak fenn. 

Nem hallgattak meg bennünket, kigúnyolták jóslatainkat, nevettek taná- 
csainkon, akkor, mikor nyitva volt még a közeledések, kimagyarázások és 
egyességek útja. Dőrén tartózkodtak a harmadik békekonferencia egybe- 
hívásától, mely megértés és egyetértés állandó szervévé alakulni volt hivatva 
és arra, hogy végre megteremtse a Nemzetközi Törvényszék-et, mely elvben 
már 1907 óta elfogadtatott. 

És íme ránk szakadt a szerencsétlenség a maga rémítő, óriási, lesújtó 
és kegyetlen voltában; és mindenünnen hangok emelkednek, melyeket mind 
egyazon vágy egyesít. Azt mondják: 

— Kell hogy ez a háború az utolsó háború legyen! Hozzánk szólnak, 
a pacifistákhoz és aggódva kérdik, vajon valóban megcsendül-e majd a meg- 
békélés órája és ha hallani fogjuk beharangozását, hogy lehet majd állandó 
és végleges békét ajándékozni a  világnak? 

Az általunk közölt írásokra, az általunk mondott beszédekre utalhat- 
nánk őket, mert semmi visszavonni valónk sincs tanításunkból, fentartjuk, úgy 
mint azt a közöny idején hirdettük és gyakori ismételt üléseinken megálla- 
pítottuk. De azt hisszük, hogy lehetséges kihámozni belőle a lényeges alap- 
tételeket és új, a körülményekhez alkalmazkodó megfogalmazásba sűríteni 
őket. Ez a fogalmazás ezen sorok írójának személyes műve. Távolság és 
egyéb körülmények megakadályozták azoknak teljesszámú egybegyülekeztét, 
kik régóta törekednek ilyen formula megfogalmazására. Mi azt véljük, hogy 
ez nem elegendő ok a hallgatásra és habozás nélkül, mint teljesítendő köte- 
lességet vállaltuk magunkra a szólás terhét és felelősségét azok helyett, kik 
nem tudnak, se nem kivannak, se nem akarnak szólani. 

1. Állítottuk és határozottabban állítjuk mint valaha, hogy az államok 
között jogi szabályzat lépjen — mint azt az egyének között az állam bel- 
sejében már megvalósították — az anarchia helyébe, mely az idők kezdete 
óta máig is uralkodik nemzetközi viszonlataikban. Kell, hogy ezt a jogi sza- 
bályzatot elfogadja minden állam, mint ahogyan elfogadta azt minden egyén 
az állam belsejében. Kell az is, hogy az államok többsége rákényszeríthesse 
azt minden ellenszegülő államra. 

Nem létesülhet semmiféle állandó béke, amíg egyetlen állam akaratától 
függ, hogy kivonhasson a nemzetközi jogszolgáltatás alól, melyet az államok 
összesége szabadon állapított meg, bármely konfliktust,  mely   közte   és   egy 
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másik állam közt támadhatna. Ha követelt joga érvényesítésére bármely 
államnak szabadna fegyvert fognia, fel kellene fegyverkezni ellene minden 
államnak és a rémítő dilemma, mely a jelen háború eredetében rejlik, továbbra 
is béklyóba verné a világot. A nemzetközi jogszolgáltatás alapos tanulmányozás 
tárgyát képezte. Az államok összeségére tartozik, hogy ezen a ponton töké- 
letesítsék és megerősítsék a két első békekonferencia művét és hogy kötele- 
zővé tegyék a már elfogadott szabályokat és azokat, melyek ki fogják őket 
egészíteni. 

Nézetünk szerint az első megállapodás, melyet a hadviselők által kötött 
békeszerződésnek tartalmaznia kell, minden állam amaz akaratának kijelentése 
legyen, hogy egymás közt oly jogszolgáltató rendszert alkotnak meg, melynek 
kollektive szereznek érvényt. 

2. Úgy véljük avégre, hogy ez így történhessék, minden államnak részt 
kell majd vennie a bekövetkező békekötésben és azon okirat megfogalmazá- 
sában, mely azt szentesíteni fogja. Az államoknak ezen univerzális beavatko- 
zását jogosulttá teszi annak a konfliktusnak  terjedelme, mely   szemeink előtt 
lejátszódik. Valóban nem kizárólag a hadviselő   felek   érdekei forognak   kér- 
désben. A föld összes fországai szenvednek,   közvetlenül   vagy   közvetve,   a 
szörnyű   európai   háború   alatt;   Afrikában,   Ázsiában, Ausztráliában   folynak 
hadi műveletek;   az   amerikai   köztársaságok   kivételével   fegyverben   vannak 
mind a semleges nemzetek és megszenvedik csapataik mozgósításának gazda- 
sági következményeit és az amerikai köztársaságok,   távolságuk   és   fel   nem 
fegyverzett semlegességük ellenére is, meg vannak támadva kereskedelmükben, 
iparukban és hitelűkben, 

Tehát a föld minden állama érdekelt abban, hogy ne sújthassa többé 
őket egy ilyen terjedelmű szerencsétlenség és képviseletük a béketárgyalások 
idején ezáltal teljes jogcímet kap. Avégre, hogy ez a képviseltetés elkerül- 
hetetlen és biztos legyen, elegendő lesz, hogy minden semleges állam, már 
most megegyezzék abban, hogy a hadviselő feleknek, a megfelelő pillanatban 
együtt ajánlják fel közbejárásukat. Ε célból haladéktalanul érintkezésbe lép. 
niök és tárgyalniok kellene egymással. Kollektív beavatkozásuk különben is 
szükségessé válik azoknak az elveknek általános jellege miatt, melyek szente- 
sítését a következő béketárgyalás elsősorban fogja céljául kitűzni. Azonban 
ha ebből a szempontból teljesnek és tökéletesnek kell is lennie a közvetítő 
államok részvételének,  missziójuk kizárólag az engesztelő kiegyeztetés és 
tanácsadás lesz ama feltételek megállapításában, melyeket a győztesek a 
legyőzöttekre rónak és melyek a jelen konfliktus gazdasági és erkölcsi ren- 
dezését illetik. 

3. Az a probléma, mely logikusan kínálkozik majd az államok képvise- 
lőinek figyelmébe, miután   beleegyeztek egy nemzetközi jogszolgáltatás léte- 
sítésébe, a megegyezés alapján való lefegyverkezés kérdése lesz.  Ε tekintet- 
ben különböző   javaslatok   merültek fel, melyek  közül a következőket említ- 
hetjük fel, de természetesen   lehetetlen egy oly összefoglaló dokumentumban 
mint ez a jegyzet,   praktikus   értéküket mérlegelni és megvalósításuk   módo- 
zatait vizsgálni: 

a) Az egyes államok fegyverben tartandó katonáinak összesége arra a 
létszámra szorítandó, mely az állam belsejében a rend fentartására feltétlenül 
szükséges. Azt ajánlották, hogy ez a szám 1:1000-ben legyen megállapítva 
az összes lakosság számához arányítva. 
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b) A jelenleg létező erődítmények leromboltatnak és újak nem emeltetnek. 
c) A hadiflották   eltöröltetnek.   Egyességre lehet majd jutni egy nem- 

zetközi hadierő fentartása dolgában, mely a tengeri közbiztonság megóvására 
szolgáljon. 
 

d) Minden   hadifegyvergyártásra   szánt   üzem kisajátíttatik   azon állam 
által, melynek területén működik. Egyetlen gyár tartatik fenn csupán a nem- 
zetközi bizottság felügyelete és vezetése alatt, mely kizárólagosan a különböző 
államok leszállított   létszámú   hadseregeinek   felszerelésére  lesz szánva.   Nem 
készítenek és nem használnak többé ágyút, csak a nemzetközi flotta felfegy- 
verzésére.   A   fegyvergyár a jelenleg   semleges   kis   államok   egyikében   lesz 
felállítva. 

e) A fegyveres erő sorozása olyan eljárás  szerint fog történni, mint a 
milícia-hadseregekben és csak minimális szolgálati időt fog a kiszemelt polgá- 
rokra róni. Szolgálati idejük leteltével a katonák végleg felszabadulnak. 

f) A materiális lefegyverkezést morális lefegyverkezésnek kell követnie. 
Ε célból szigorú büntetést fognak a különböző országok büntetőtörvényei 
kiszabni mindazokra, kik a sajtóban, beszédekkel vagy bármely más módon 
egymás elleni gyűlöletre uszítják a nemzeteket. Ha egy nemzet nem üldözné 
az ilyen bűnben vétkeseket, ezek egy vagy több más nemzet megkeresésére 
a nemzetközi jogszolgáltatás elé volnának idézhetők. 

4. Ünnepélyesen  elismertetik  a népek önmaguk feletti   szabad   rendel- 
kezési joga.  Kimondatik  a  nemzetiségek   tisztelete   és   ennek   következtében 
minden népnek, bármily fontosságú is legyen az,   megadatik a jog,  hogy kife- 
jezze akaratát,  ha autonom állammá kíván alakulni,  vagy  bármely más létező 
államhoz akar kapcsolódni.   Ezt  a  szabad  rendelkezési jogot  biztosítani fogja 
az államok összessége, elévülhetetlen lesz  és  nem  képezheti lemondás tárgyát. 
Minden lemondás nem létezőnek és meg nem történtnek tekintendő. 

5. A nemzetközi diplomáciai tárgyalások  nem  folyhatnak ezentúl titok- 
ban és a nemzetek képviselőinek tudta nélkül.  Megszerveztetik a folyamatban 
lévő tárgyalásoknak gyors, lehetőleg napról-napra való  közzététele. 

Minden országban a diplomáciai tárgyalások, megindításuk percétől 
fogva egy parlamenti delegációval közöltetnek. Ennek a delegációnak Ítéletére 
lesz bízva, hogy mikor kell azokat a parlamentek tudomására hozni és mikor 
kell a parlamentet beavatkozásra felhívni. 

A diplomáciai személyzet megválogatása, egy parlamenti delegáció 
ellenőrzése alatt oly szabályokkal határoztatik meg, melyek minden egyénnek 
biztosítják a diplomáciai szolgálatba való belépés lehetőségét, ki a szükséges 
tehetséget és képzettséget igazolni tudja. 

6. Az államok mindenkorra lemondanak arról, hogy támadó és védelmi 
szövetségeket kössenek. 

Minden konvenció, beleértve azt is, mely véget fog vetni a jelen háború- 
nak, csak akkor kötheti ezentúl a szerződő államokat, ha azt elébb jóvá- 
hagyták az illető államok parlamentjei. 

A kiküldöttek azon csoportja, mely meg lesz bízva a nemzetközi meg- 
egyezések megvitatásával és fogalmazásával a hivatásos diplomatákon kívül, 
parlamenti férfiakból és juristákból is fog állani. 

A két utóbbi kategóriába tartozó egyének fogják minden küldöttség több- 
ségét képezni és az őket delegáló országok parlamentjei által lesznek kijelölve. 

7. A gazdasági rivalitások megszüntetésére,   melyek  túlnyomó   okai a 
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nemzetközi bonyodalmaknak, az államok a szabad csere rendszerére fognak 
áttérni minden kereskedelmi viszonylat terén, mely metropolisaikat és gyar- 
mataikat illeti. 

Azon eljárási módok tanulmányozására, melyek ennek a rendszernek 
gyors és állandó megalkotását lehetővé teszik, egy nemzetközi bizottság fog 
alakíttatni. 

8. A kisebb népek az államok kollektív védelme  alá helyeztetnek, kik 
arra kötelezik magukat, hogy egységes elvek szerint állapítják meg a kormány- 
zási rendszert úgy a protektorátusokban, mint az autonómiájukat   nem   élvező 
kolóniákban,   minden   oly   kérdésben, mely az autochton népesség gazdasági 
fejlődését és a többi államok polgáraihoz való viszonyát illeti. 

9. A jelen háborút lezáró békekötés alapelveinek gyors megvalósulását 
biztosító intézkedések a harmadik békekonferenciára   bízatnak,   mely   rögtön 
össze fog ülni a béke végleges megkötése után. 

A fent említett tárgyakon kívül e konferenciának a saját szervezésével 
kell foglalkoznia, hogy állandó testületté alakuljon át. Ebből a szempontból 
a következő kérdéseket kell megvizsgálnia: 

a) Α békekonferenciában képviselt bármely számú államok ama jogát, 
hogy egymásközt oly megállapodásokat létesítsenek, melyek nem nyerték meg 
a többi állam egyhangú hozzájárulását. 

b) A nemzetközi nyilvános vagy magán szervezetek jogát, hogy a béke- 
konferenciát   a nemzetközi érdekekről szóló javaslatokkal megkeressék. 

c) A Békekonferenciának, az ilyen ajánlatok   elfogadásával   megbízott, 
állandó delegációjának megszervezését, mely biztosítja az elfogadott megálla- 
podások kivitelét, számbaveszi a konvenciókhoz való hozzájárulásokat, a szer- 
ződések felmondását és módosításait, tanulmányozza azon kérdéseket, melye- 
ket a jövendő   Békekonferenciákon kell   napirendre   hozni és elvégez minden 
egyéb raja bízott munkát. 

Ilyen a mi véleményünk szerint a nemzetközi pacifizmus politikája. Arra 
irányul, hogy az erőszak helyébe a jogszolgáltatást, a kölcsönös gyanakvás 
helyébe a bizalmat és becsületességet, a brutális és gyilkos vetélkedés helyébe 
a legkiterjedtebb összeműködést, a létért való kölcsönös segítést helyezze. 

Utóbbi hetekben, hogy jogosulttá tegyék a világot felsebző és kétségbe- 
ejtő konfliktust, folyton a kultúrát emlegették. Számunkra csak egy kultúra 
létezik, az, mely mindannak a legjavából alakult és fog kialakulni, ami a leg- 
erkölcsösebb, a legmagasztosabb, a legnemesebb a javítás, tökéletesítés és a 
haladás minden nép által alkotott művében. Csak egy kultúra létezik — az 
emberiség kultúrája. 

Hogy győzedelmeskedhessek és uralkodhassék, kell, hogy az egy meg- 
békélt emberiség kollektív műve legyen, de hogy ez valóra válhasson, minden 
határnak lefegyverzettnek kell lennie, nem szabad többé, hogy szabad és 
autonóm népeket adminisztratív válaszfalak szakítsanak el egymástól s kell, 
hogy a határok felett minden kéz barátilag nyúljon egymás felé hátsó gon- 
dolatok nélkül, ahelyett hogy karddal és puskával felfegyverzetten, vértől és 
öldökléstől mámorosán meredjenek, mint a gyilkosok kezei. 

Kell hogy így legyen. Kell az emberiség becsületéért és a megbocsát- 
hatatlan bűn kiengeszteléseért, mely a huszadik század hajnalán a feldúlt 
mezőket és rombadőlt városokat a hullák ezreivel hinti be s vértől párolgó 
csonka maradékával annak, ami   Európa   legegészségesebb,   legerősebb,   leg- 
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bátrabb és legtetterősebb ifjúsága boldog- zászlóalja vala arra szánva, hogy a 
holnap emberiségét nemzzék és szebbé, testvériesebbé alkossák a világot. 
Szenvedélyes hívásunk mindazokhoz szól, kik velünk kívánják, hogy végre 
elérkezzék a jobb idők pirkadása, az emberi testvériség hajnala s minden nép 
barátságos egyetértéséé: az anyákhoz szól és a hitvesekhez, a menyasszo- 
nyokhoz és leányokhoz, kik szenvednek és sírnak, minden vallások minden 
papjához, kik a jóság és szeretet Istenét vallják magukénak; minden emberhez 
kinek „szívében nem él gyűlölet és keserűség embertársai iránt, mindazokhoz, 
kik minden országban a tudomány, a szociológia, a kooperáció, a politika, az 
ipar, a pénzügy és kereskedelem épúgy mint a munka, a filozófia és az ethika 
terén, az erőfeszítés koncentrációjának szükségességét és az önzetlen együtt- 
működés győzedelmes hatalmát védik és  hirdetik! 

Ők alkotják velünk azt a félelmes és legyőzhetetlen embertömeget, 
mely egyetértésre és békére szomjazik. Ébredjenek végre annak tudatára, 
hogy óriási és uralkodásra érett erkölcsi erejük mindörökre kicsavarhatja 
a fegyvert a katonák kezéből. Ha akarni tudnak. Akarják hát mivelünk, aka- 
ratuk minden megfeszítésével és minden állhatatosságukkul, megszámlálhatatlan 
sok hangjuk egyesüljön a mienkkel és követeljük együtt a kormányoktól, hogy 
törődjenek végre a népek biztonságával és mindannak békés és testvéri fej- 
lődésével mi legemberibb   bennük! 

La Fontaine fejtegetései nagy erkölcsi szépségeik mellett kétség- 
telenül egy csomó termékeny eszmét vetnek fel, mégis egészben a 
manifesztum élénken jellemzi a pacifizmus mai utópisztikus szellemét. 
Ez az utópizmus nem a mozgalom végcéljait, de eszközeit jellemzi. 
Egészen kétségtelen ugyanis, hogy a La Fontaine által ajánlott jogi 
rend a háború kiküszöbölését jelentené, de nem kevésbbé kétségtelen, 
hogy ez a jogi rend csak betetőzése, nem pedig létrehozója lehet a 
béke feié törekvő társadalmi fejlődésnek. A pacifisták jogi terve csak 
az összes államok spontán készsége mellett volna megvalósítható. Ha 
egy államcsoport vagy akár csak egy hatalmasabb állam elleneszegül, 
a többinek vagy követni kell őt a fegyverkezésben, vagy vele szem- 
ben az ultima ratio-t kell alkalmazni. És ez az „ultima ratio ép a 
háború maga. Minden nemzetközi bírósági döntés kikényszerítésének 
ultima ratiója megint csak a háború. 

Már pedig ez a spontán készség az államok túlnyomó több- 
ségében ma még nem forog fenn. Nem forog fenn azért, mert 1. az 
államok vezető köreinek érdekei egymással szemben ellentétesek 
(dinasztikus, militarista, export-kapitalista érdekek), 2. egy államon 
belül is a hadsereg ma már nemcsak a külföldi rivalitások kiküzdé- 
sének az eszköze, hanem a kapitalizmus védelmi szervezete a prole- 
tariátussal szemben. Egy nemzetközi békeszövetség létrehozására tehát 
oly társadalmi fejlődés szükséges, mely 1. teljesen szabad kereske- 
delmet biztosít az államok között, 2. az államokon belül pedig kiküszö- 
böli azokat az osztályokat, amelyek munkanélküli jövedelemből élnek. 
Nyilvánvaló, hogy ezt az átalakulást nem lehet az államközi élet jogi 
szabályozásával kezdeni, hanem azt meg kell előznie egy radikálisan 
demokratikus politikának az államon belül s a legintenzívebb, leg- 
szabadabb nemzetköziségnek az államok között. A pacifisták törek- 
véseinek   komolyságát   a múltban   sokszor  az   kompromittálta,   hogy 
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ugyanazok az emberek, akik oly meghatóan szavaltak és banketteztek 
a nemzetközi élet jogi szabályozásáért, odahaza úgy a gazdasági, mint 
a nemzetiségi kérdésekben a legreakciósabb politikát követték. Már 
pedig védvám, latifundiális rendszer, osztály- és faji uralom befelé 
szükségkép háborús politikát jelent kifelé. 

Ép ezért La Fontaine nagyon helyesen teszi, hogy memorandu- 
mában nagy súlyt helyez a szabad kereskedelemre és a nemzetiségi 
egyenjogúsításra. De nem szabad felednie, hogy a szabad kereskedelem 
egymaga nem elég a munkanélküli jövedelem kiküszöbölése nélkül; 
másrészt az általa ajánlott nemzetiségi formula naiv, mivel a nem- 
zetiségi kérdést nem lehet az által megoldani, hogy bármely nem- 
zetiség számára az új államalakítás jogát biztosítjuk. Ez az eljárás 
bizonyos esetekben megnyugtató megoldásra vezethetne (pl. Lengyel- 
ország, Finnország) de a legtöbb esetben csak növelné a konfúziót 
és az elkeseredést. A nemzetiségi kérdés alapja ugyanis nem az 
önálló államiság, hanem a nemzetiségek zavartalan kulturális és ethnikai 
fejlődése biztosításának a kérdése. Különben is a kis államok számának 
szaporodása nem esik a fejlődés irányvonalába. 

Ez a nagy elvi eltérés a La Fontaine és a mi álláspontunk 
között azonban korántsem jelenti azt, hogy a pacifisták munkáját 
lebecsülnők. Ellenkezőleg annak nagy jelentőséget tulajdonítunk s 
mélyen meg vagyunk róla győződve, hogy a háború után komoly 
politikai súlyra fognak szert tenni. Először azért, mert minden propa- 
gandát szükségesnek és nélkülözhetetlennek tartunk, mely a társadalom 
legkülönbözőbb köreiben diszkreditálja a háborút s rámutat a világ- 
béke lehetőségére és eszközeire. Másodszor pedig azért, hogyha a 
világbéke ma még utópia is, igenis lehetségesnek véljük, Nyugat- és 
Középeurópa országai legnagyobb részében kiküszöbölni a háborút. 
Azt hisszük, hogy az anyagi, szellemi és erkölcsi erők itt immár elég 
fejlettek arra, hogy a világ e részeiben a vámunió és az ezt követő 
politikai integráció művét egyetlen nemzedék megvalósíthassa. Ebben 
a munkában jelentékeny szerepe lesz az olyan lelkes és humánus 
elméknek, aminők a pacifisták soraiban sűrűn találkoznak.    (J.) 

Az orosz ellenforradalom (Maxime Kovalevsky: La contre-révo- 
lution en Russie. La Revue Politique Internationale. 1914. július és 
augusztus.) 

Mindenki érzi, hogy a világháború felidézésének bűne első- 
sorban Oroszországot terheli; hogy ez az ország az európai béke 
állandó veszélyeztetője a maga elavult, feudális, középkori alkotmá- 
nyánál fogva. Viszont fölszínes ismerői is tudják, hogy a kultúra 
nagyszerű erői vannak ott már munkában. Ezt az ellentmondásokkal 
teli politikai és társadalmi realitást megérteni egyre csábítóbb témája 
a társadalomtudományi irodalomnak. Jelen tanulmány kétségtelenül 
nagyban hozzá fog járulni az orosz közéleti viszonyok és mentalitás 
megértéséhez. Ugyan a háború miatt torzó maradt, de az eddig 
megjelent részek is sok fontos és érdekes adatot hoztak napfényre. 
Ez adatoknak szerzőjük egyénisége különös súlyt kölcsönöz, hisz 
tudvalevő, hogy Kovalevsky professzor a legkitűnőbb szociális törté- 
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netírók egyike, széles szociológiai látkörű férfiú, aki sok éven át,  
politikai okokból, kénytelen volt Oroszországtól távol Párisban élni, 
de az alkotmányos élet első kísérletének beköszöntésével visszatért 
hazájába, ahol jelenleg, mint a birodalmi tanács tagja működik. 
Ebben a minőségében kétségtelenül kitűnő alkalma nyilt az újabb 
orosz társadalmi fejlődést megfigyelni. 

Kovalevsky úgy látja, hogy a negyedik duma óta az orosz ellen- 
forradalom erői állandó fejlődésben vannak. Ennek a tendenciának 
hű kifejezést adott egy képviselő, aki nyylt ülésen a jobbágyság tul- 
korai megszüntetése felett sopánkodott. A nagy többség ugyan ki- 
nevette a reakciós szónokot, de azért az orosz nemesség és földbir- 
tokosság legszélesebb köreiben az ancien régime eszméi folyton érnek 
és egyre türelmetlenebbül nyilvánulnak meg. Mindinkább divatba jön, 
hogy a különböző tartományok nemesei tanácskozásra gyűlnek össze, 
sőt már többször tanácskozott „az egyesült nemesség kongresszusa” 
is. Ezek a tanácskozások voltakép magánjellegűek volnának, de a 
nemesség koncentrált és vakmerő fellépéseinek sikerült ezeket a magán- 
érdekeltségi összejöveteleket bizonyos köztekintélyi jelleggel felruházni, 
úgy hogy azok határozatai többnyire döntő súllyal nehezednek a kor- 
mány döntéseire. Dacára annak, hogy az ország földjéből a paraszt- 
ság kezében 138 millió deszjatina van (1 deszjatina — 1,092 ha.) 
köztulajdonban a mir elvei szerint és több mint 13 millió magán- 
tulajdonban, hogy a kereskedők és iparűzők kezén közel 17 millió 
deszjatina van, míg a nemesség csak 51 millió deszjatinát tart bir- 
tokában: mégis ez a harmadrész föld a hozzá tapadó társadalmi és 
politikai privilégiumokkal elegendő erőt ad a nemességnek, hogy a 
kényuraság egy nemét gyakorolja a többi társadalmi osztályok felett. 
A nemesség magát a cár családjához tartozónak tekinti s mint ilyen 
osztálya érdekét a közérdekkel azonosítja. Minduntalan visszatérő érv, 
hogy a nemesség megsemmisítése, Oroszország megsemmisítése volna. 

Az ellenforradalom erősödő szellemét mutatja az az egyre heve- 
sebb támadás, melyben a nemesség a bíróságot részesíti, mivel az 
sajtóügyekben szerinte nem elég szigorú. Egy szónok odáig ment, 
hogy a bírói elmozdíthatatsanság· megszüntetését követelte, mert 
„addig nincs mentség Oroszország számára”. Ha ezzel szemben a 
nemesség mérsékeltebb elemei azt hangsúlyozzák, hogy gyűléseiknek 
nincs joguk az országos politika kérdéseivel foglalkozni, a nagy több- 
ség azon a véleményen van, hogy az egyesült nemességnek nyomást 
kell gyakorolnia minden fontosabb közéleti kérdésben. Ennek az irány- 
nak vezére a nálunk is híres, sőt hírhedt Bobrinski gróf, a nemesi 
gyűlés elnöke, aki a nemesség közvéleményének ezekben a jellegzetes 
szavakban adott kifejezést: „Nehezen mozdul meg, de a nemesség 
végre fölébredt és fölemelkedett. Akik még kételkednek erejében, 
megfogják látni. Súlyos kardját kihúzta hüvelyéből és számolni fog 
kelleni vele úgy a nemesség ellenségeinek, mint a kormánynak, vala- 
mint azoknak a rosszszándékú elemeknek, melyeket a nemesség keb- 
lében hord. Megfosztani a nemesség kongresszusát és tanácsát bár- 
minő iniciatíva jogától annyit jelentene, mint meddőségre kárhoz- 
tatni a nemesség szövetségének most keletkező művét”. 
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A nemesség elsősorban a helyi közigazgatás embereit nézi rossz 
szemmel, mert úgy találja, hogy nem eléggé engedelmes eszközei 
osztályuk akaratának. Ezért javasolják a „szenátorok ellenőrzésének” 
intézményét, hogy nemesi elemekkel állandó nyomást gyakorolhassanak 
a függetlenebb hatósági személyekre. 

Természetesen, mint minden reakciós nemesség, az orosz is 
földje eladósodását démoni hatalmak munkájának tulajdonítja és az 
állam beavatkozását sürgeti a jelzálogi terhek csökkentésére. Az arany- 
valuta elleni küzdelem is kedvenc jelszó az orosz nemesség körében. 

Mikor a kormány beterjesztette a duma elé a jövedelmi adóról 
szóló törvényjavaslatot, a nemesség kongresszusa súlyos sérelmet látott 
benne s egy külön bizottság kiküldését követelte a kormánytól, mely- 
ben a magánérdekek képviselői szóhoz jussanak. Csakis egy magas- 
rangú állami tisztviselő beavatkozása volt képes a nemességet osztály- 
érdekeinek ilyen túlságosan nyílt érvényesítésétől visszatartani. 

Igen jellemző a nemesség magatartása a közoktatás kérdésében. 
Míg a duma komoly törekvést mutatott az iskola demokratizálására, 
addig a nemesség mindent elkövet, hogy a „harmadik rend” gyer- 
mekei számára a közép- és a felső oktatás lehetőleg elzárassék. A 
duma a polgári iskola mellett van, a nemesség minden erővel az egyházi 
iskoláért küzd. A duma a kötelező és ingyenes népoktatást szeretné 
behozni, a nemesség az általános népoktatás előtt szakoktatást akar, a taní- 
tókat pedig a legszigorúbb kormányfelügyelet alá kívánja helyezni. Az 
egyesült nemesség emellett külön egyházi felügyelőkről akar gondoskodni, 
akik a vallási oktatást ellenőriznék. Hadat izen a modernebb szellemű 
kézikönyvek ellen s „vallásos és hazafias” oktatást sürget. A nemesség 
egyik befolyásos képviselője szerint a tanító ideálja a „nyugalmazott 
öreg katona”, akinek alakját Béranger olyan finoman rajzolta meg. A 
mai tanítók, ugyanezen szónok szerint, vagy félelmetes propagandisták, 
vagy elégedetlen elemek, akik forradalmosítják a gyermekek lelkét. 
Tanácsos volna a tanítókat lehetőleg tanítónőkkel helyettesíteni, de 
olyanokkal, akik egyházi iskolából kerültek ki. Különösen a törté- 
nelemtanítást szeretné a nemesség megrendszabályozni s nem tűrni, 
hogy a cári abszolutizmus bárminő bírálatban részesíttessék. A forra- 
dalmak és fölkelések ismertetését is ellenzik. 

De mindennél hevesebben követelik a nemesi kongresszusok a 
másnyelvűek russzifikálását. „A russzifikálás eszköze az iskola; 
az orosz kormány még annak a lehetőségnek a gondolatát sem ismer- 
heti el, hogy az oktatás nyelve más lehessen, mint az orosz.” Míg a 
duma azon elv alapján áll, hogy az elemi oktatás első két éve a 
gyermeknek anyanyelvén történjék, addig a nemesség minden ilyen 
törekvésben államellenes velleitásokat és szeparatista veszedelmet lát. 
Természetesen a nemesség azt hiszi, hogy a nyelvtanítás tisztán drill 
és fegyelem kérdése s azokat a gyermekeket, akik nem tanultak meg 
oroszul, egyszerűen az iskolák ismétlésére akarnák utasítani. A biro- 
dalmi tanács jobboldala ugyanezen pedagógiai elvek alapján áll. 

Ezekkel az elvekkel összhangban a nemesség Finnország kér- 
désében szintén az erős kéz politikáját követi. Hallani sem akar a 
finnek autonóm jogainak fejlesztéséről s akik az osztrák-magyar dualiz- 
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mushoz hasonló államkapcsolatra gondolnak Oroszország és Finn-  
ország között, azokat, mint olyan elemeket tünteti fel, kik a „törté- 
nelmi kontinuitás érzékét elveszítették”. A finn nagyhercegség „Orosz- 
ország oszthatlan része” s nem szabad megtűrni semmi olyan törek- 
vést, ami Finnország önállóságát tágítani akarná. A kormány e kér- 
désben is a nemesség engedelmes eszközének bizonyult és nem késett 
Finnország autonóm jogait megnyirbálni. 

Az ellenforradalom szelleme különös türelmetlenséggel a zsidó- 
kérdésben érvényesül. A nemesség azon a véleményen van, hogy az 
1906. forradalmi mozgalmakat elsősorban a zsidóság szította, tehát 
a megtorlásnak is mindenekelőtt ellene kell irányulni. Az uralkodó 
nemzetet meg kell védelmezni a zsidóság „bomlasztó hatásával szemben”. 
A forradalom anarchikus állapota a zsidók műve és az ő céljuk nem 
a polgári jogegyenlőség, hanem a saját maguk szupremáciája. Ilyen 
körülmények között a zsidósággal szemben nem szabad engedékenynek 
lenni, hanem az egyesült nemesség a következő határozatokat hozta: 

I. A zsidók, nemkülönben a kitért zsidók, nem  vehetők  fel  a 
hadseregbe, sem rendes minőségben, sem mint önkéntesek. 

II. A zsidók, nemkülönben a kitért zsidók, nem vehetnek részt 
sem a duma, sem a zemstvo választásában. 

III. A  zsidók,   nemkülönben   a   kitértek,   nem   vétetnek  fel   a 
zemstvo hivatalaiba. 

IV. A zsidók, nemkülönben a  kitértek,   nem alkalmazhatók az 
önkormányzati hivatalokban. 

V. Általában tiltva van bárminő állami szolgálatban zsidót vagy 
kitért zsidót alkalmazni. 

VI. A zsidók, nemkülönben a  kitért   zsidók   1.   nem   vehetők 
fel az esküdtek névsorába; 2. nem nevezhetők ki, vagy választhatók 
meg semmiféle bírósági   hivatalra;   3.   nem   lehetnek   sem   felesküdt 
ügyvédek, sem magán megbízottak. 

Ezeket az elveket az igazságügyminiszter is magáévá tette, 
mikor kijelentette, hogy a judaizmusban született egyének „menta- 
litása” olyan, hogy békebírói funkciókat nem teljesíthetnek. Ezen 
álláspont logikus következménye, hogy a nemesség egyidejűleg heves 
campagnet indított a sajtó szabadsága ellen. 

Mindezen reakciós rendszabályok dacára s a kormány engedel- 
messége ellenére, a nemesség nem érzi magát biztonságban. Remeg 
„a közeledő forradalom” miatt s főleg az ipari proletariátustól fél. 
Harcot hirdet az ipari munkásság szervezkedése ellen s a kormány 
energikus közbelépését sürgeti. A nemességnek ez az intoleráns 
szelleme őt az összes  többi   társadalmi   osztályok   ellenségévé   teszi. 

Ugyancsak az ellenforradalom látószögéből világítja meg Kova- 
levsky az orosz agrárreformot, főleg abban a részében, mely a mir- 
szervezet felbontására irányul. Ez a nézőpont annyiban helyes, 
hogy az orosz nemesség reakciós többsége a földközösség megszün- 
tetésével a forradalmat akarta elkerülni s ezért támogatta a kormányt 
ez óriási méretű reform keresztülvitelében. Valóban a mir a vallásos 
kommunizmus levegőjétől van áthatva. Az orosz parasztban rendkívül 
élénk az a meggyőződés, hogy az ország földje az ő jogos tulajdona 
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s előbb-utóbb eljön az idő, amikor azt magának visszaveheti. Az 
orosz paraszt szerint a föld az Istené, ki azt annak akarja juttatni, 
aki megműveli. Vagyis az orosz paraszt még ma is a legtisztábban 
kifejezi azt a természetjogi lelkiállapotát, mely Laveleye kutatásai 
szerint minden nép ősi jogi meggyőződésében feltalálható. A forra- 
dalmi szellem növekedésével az orosz nemességnek rossz lelkiismerete 
egyre inkább megrémült a nép fokozódó földéhségétől, pláne mikor 
a véres fölkelések, kastélyfelgyújtások napirenden voltak. Ilyen körül- 
mények között a mir-szervezet felbontása, független parasztbirtokok- 
nak óriási méretekben való szaporítása az egyedüli mentőeszköznek 
bizonyult maguknak a nagybirtokosoknak számára is. De ez a kon- 
zervatív szempont a nagy földbirtokreformnak csak egyik és nem a 
legfontosabb oldala volt, jóllehet talán ez dominált a vezető körök 
elhatározásában. A döntő ok, mely a mir-szervezet elleni törvény- 
hozást vezette az volt, mely világszerte a földközösségek felbontására 
vezetett: ez a primitív kommunizmus képtelen volt a modern ter- 
melés igényeihez alkalmazkodni s bár a magántulajdon proletarizáló 
tendenciáit nem sikertelenül ellensúlyozta, végeredményben prémiumot 
fizetett az elmaradott, álmos, nem törődő, az energikus vállalkozási 
kedvet megbénító, elavult termelési eljárásoknak. Néhány vezető poli- 
tikus jól látta, hogy az orosz mezőgazdaságot magasabb fokra csak 
a szabad, a saját felelősségére dolgozó parasztbirtok emelheti és csak 
ez mentheti meg az államot a pénzügyi összeroskadástól. Ez magya- 
rázza meg, hogy az ősi, tiszteletreméltó mir-szervezetet voltakép, 
néhány doktriner irányzattól eltekintve, az összes pártok cserben- 
hagyták. A szocialisták, mert a mir felbontásától a falusi népesség 
nagyobb tömegeinek proletarizálását remélik a marxi doktrína értel- 
mében; a liberálisok, mert tisztán látják az egyéni földbirtok nagyobb 
produktív erejét. Ekként az orosz közélet minden befolyásos ténye- 
zője mir-ellenes hangulatba jutott. Ezt a hangulatot azután az orosz 
nemesség félelme a forradalomtól tetté érlelte. Ez a motiváció azonban 
még korántsem jelenti a nagy orosz agrárreform reakciós jellegét. 
Ellenkezőleg ma már nagyon alapos monográfiái felvételekből tudjuk, 
(legkivált Sering és Prayer munkáiból) hogy szinte beláthatatlan fej- 
lődési perspektívákat nyitott meg az a kolosszális orosz reformmű, 
melyet a háború most félbeszakított, de a melyet a háború után 
megkétszerezett erővel fognak folytatni, mint Oroszország pénzügyi 
összeroskadása elkerülésének egyedüli eszközét. 

Ettől eltekintve Kovalevskynek teljesen igaza van, mikor az 
orosz nemesség mozgalmaiban az ellenforradalom tipikus tüneteit 
veszi észre. Csak azt nem látja, hogy az orosz forradalmi erők mun- 
káját ép a mir primitív kommunizmusa akadályozta meg minden 
érzelmi forradalmisága ellenére. Ellenben ha egy életerős kisbirtokosság 
rendszere általánossá lesz Oroszországban, az ancien régime sorsa meg 
van pecsételve, miként Franciaországban — mint Tocqueville kimu- 
tatta — a forradalom gyökerei az ország hatalmas kisbirtokos tala- 
jából merítették legfőbb erőiket. (—r. 
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Új   német   gazdaságpolitika   (Friedrich  Naumann:   Neudeuische  
Wirtschaftspolitik. 3.  veränderte Auflage. Berlin  1913. 386 l.) 

A világháború egyik legbiztosabb és legtartósabb eredménye 
kétségtelenül Monarchiánk és Németország közötti fokozottan intenzív 
kooperáció lesz, melynek hatásait elsősorban Magyarország gazdasági 
és kulturális élete fogja megérezni. Ez az átalakulás már évekkel 
ezelőtt előrevetette árnyékait, inkább mint ösztönös alkalmazkodás, 
semmint tiszta átlátása egy európai fordulatnak. De tény, hogy a 
legjobb magyar fiatalság, mely régebben Parist tekintette szellemi 
fókusának, egyre erősebben gravitált az utolsó években Berlin és 
Németország felé, különösen technikai, természettudományi és társa- 
dalomtudományi téren. Pedig ennek a fejlődő affinitásnak sokáig 
útjában állt s ma is még útjában áll egy igen régi ellenszenv a 
németséggel szemben. Ennek az ellenszenvnek kettős gyökere volt: 
az egyik átalakult osztrák-gyűlölet (a szabadságharc leveretésének 
logikus következménye); a másik a németség azonosítása a junker 
és militarista porosz lényeggel. Ez az ellenszenv azonban az utolsó 
években feltűnően megenyhült. Nemcsak azért, mert Ausztriával szem- 
ben nagyon letompultak a régi kuruc érzelmek, hanem azért is, mert 
egy új generáció nőtt fel, mely már képes a német talentumot a 
porosztól megkülönböztetni. A közvélemény ily irányú tisztázása a 
közel jövőnek egyik fontos feladata lesz. A magyar fiatalságnak 
közelről kell megismerni az igazi német kultúrértékeket s minél élén- 
kebb összeköttetésbe lépni azokkal a német progresszív erőkkel, 
melyek előbb-utóbb meg fogják vívni csatájukat a porosz feudaliz- 
mussal. Vagyis a Rákosiék politikája, mint minden téren, úgy ezen 
is, reakciósnak, tehát tartósan keresztülvihetetlennek bizonyult. 

A könyv, melyet új kiadásában most újra átolvastunk, ennek 
a progresszív, kultúrszomjas, erős és lendületes németségnek egyik 
legjellemzőbb és legrokonszenvesebb terméke. Első sorban írója egyé- 
nisége miatt, aki theologusból a kor egyik leguniverzálisabb szel- 
lemű szociológusa és szociálpolitikusa lett. Alig van ma egész Euró- 
pában egy tucat parlamenti férfiú, aki ilyen széles perspektívákból 
nézné nemzete fejlődését, ilyen szolid történelmi és esztétikai alapon 
s mégis annyi reálpolitikai szigorúsággal, mint Friedrich Naumann, 
Valóban e könyve is a művészi átélés erejével hat az olvasóra. Ami 
Sombartban inkább művészeti póz, snájdigeskedő gesztus, az itt nem 
egyszer Goethére emlékeztető poézisa a látszólag legsívárabb öko- 
nomikus realitásnak. A számok, a kalkulációk, a politikai okoskodá- 
sok szinte megelevenednek s mindenütt a dolgozó német nép élő 
fejlődésének lüktetését érezzük, amint áttér az intenzívebb mező- 
gazdaságra, amint indusztrializálja naturálgazdaságát, amint csenevész 
nemzeti gazdálkodásából világgazdaságot alkot. És ez már e könyv 
speciális értékét teszi. Elmondja a legfontosabbat és legjellemzőbbet 
a német nép félszázados gazdasági fejlődéséből. Sőt tovább megy s egy 
szerencsés profetikus módszerrel igyekszik 1925-re előre megmondania 
legfontosabb gazdasági fejlődési sorok bekövetkezendő állapotát. 

Ehhez a fejlődéshez s ehhez a hipothétikus, de valószínű jövő- 
hez méri azután Naumann az ő gazdasági politikáját, mely a könyv- 
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nek harmadik, igen kitűnő értéke. Politikája ugyanis az egész vona- 
lon hadat üzen a konzervatív és reakciós pártoknak és a balfelé 
való koncentráció új ideológiáját akarja megcsinálni. így első sor- 
ban a szociáldemokráciával való együttműködés gyakorlati, sőt elvi 
lehetőségeit mutatja ki. Mert az az új liberalizmus, melynek szerző 
meleg és lendületes hirdetője, nagyon eltérő a manchesteritől s közel 
áll a szocializmushoz a gazdasági fejlődés tendenciáinak optimista 
megítélésében, a lehető legmagasabb technikai felkészülés támogatá- 
sában, aminél nagyobb társadalmi szövetkezésen belül az egyéniség 
oltalma és fejlesztése iránti törekvésben, a szabad koalíció, tarifa- 
szerződések, munkásvédelem, szabad kereskedelem követelésében s 
mindenekelőtt abban a meggyőződésében, hogy a nagyüzemeket, 
kartelleket, szövetkezeteket demokratizálni kell. „Egész könyvünk 
célja — írja — megmutatni, hogy lehetséges az egymással küzdő 
egyes érdekeket (itt mindig a balpártokra gondol) egy közös, előre 
törekvő új német kultúra gondolataiba beilleszteni. Ennek a kul- 
tú rának  cé l ja  egy o ly  módszer  ke l l ,  hogy legyen,  mely  
min d e n k i  r é s z e s e d é s é t  b i z t o s í t j a  a  t e r me l é s  v e z e t é s é b e n  
és  hozadékában.  Ez új  l iberal izmus,  ép  úgy,  miként  min-  
denki részesedése az államban, a régibb tisztán politikai 
liberalizmus célja volt.” Ezen a ponton hiszi a liberalizmusnak 
és a szocializmusnak megegyezését is: 

„Egy liberalizmus, mely kartellnélküli, szövetkezetnélküli, szakszer- 
vezetnélküli egyes emberekre akarna támaszkodni, ma már képtelenség 
volna, a paganizmus egy faja, történelmi elmaradottság. Neki szövet- 
kező emberekre kell támaszkodnia, akik személyiségi értéküket oltal- 
mazni akarják. Ép így céltalan utópizmus volna egy olyan szocializ- 
mus, mely azt hinné, hogy még egyszer széttörheti a munkának most 
keletkező szervezési rendszerét, hogy azután a saját eszméjéből egy 
új épületet állítson fel. Még mindig mindkét részen vannak eme régi 
gondolati formák képviselői, létezik az elmaradt kispolgároknak 
liberalizmusa és a gyakorlatlatlan utópisták szocializmusa. De eme 
két kihaló forma között kifejlődik mindazok együttműködése, akik 
a tények talaján akarják a haladást és a szabadságot kiküzdeni, úgy, 
hogy a magától kialakuló gazdasági realitást elismerik, de telíteni 
kívánják azt személyiségi jogokkal és személyiségvédelemmel. Előáll 
azok világnézete, akik technikáért és szabadságért küzdenek, megszü- 
letik az új német gazdasági politika.” 

Ebben a koncepcióban, sajnos, hiányzik a munkanélküli jöve- 
delemmel szemben való elvi állásfoglalás, de mint átmeneti politikai 
kooperáeió kétségtelenül alkalmas a haladás erőinek szervezésére és 
irányítására a reakció előtérbenyomulásával szemben. 

Az orosz kultúráról (Russlands Kultur und Volkswirtschaft. Auf- 
sätze und Vorträge im Auftrage der Vereinigung für Staatswissenschaft- 
liche Fortbildung zu Berlin. Herausgegeben von Max Sering. Berlin 
and Leipzig, Göschen’sche Verlagshandlung,   1913,   VIII. 283.) 

Az emberlakta szárazföld egyhatodrésze, mely átöleli Eurázsiát; 
— a mérsékelt övből felnyúlik az örök jég birodalmába és otthonául 
 



Az orosz kultúráról                                                                         311 

szolgál a földkerekség legtarkább embermillióinak . . .  Ha nem is  
tekintjük az ázsiai részek nomád és félnomád törzseit, ha figyelmen 
kívül hagyjuk Szibéria izgatóan érdekes gazdasági problémáit, kultu- 
rális sajátosságait (hogy csak a szibériai „fogolyirodalmat” hozzuk fel 
például), maga az európai Oroszország is a problémák egész világa. 
Óriás paraszttengere alig tegnap bontakozott ki a középkorelőtti 
agrárkommunizmus béklyóiból, a földalatti zárdák szentképkultuszos 
világától szemkáprázva fordul az amerikai arányokban fejlődő gyár- 
városok felé. . . .  És míg a tegnap Oroszországa csak érdekes volt 
az „európai” szemlélő előtt, addig a ma Oroszországa sok tekintetben 
terra incognita, amelynek fejlődését figyelemmel kísérni nagyon nehéz 
és amelynek sajátosságait megérteni mélyebb tanulmányok nélkül 
egyenesen lehetetlen. A cirülbetűk kínai fala mereven elzárja a 
lényeget és csak néhány közvetítő révén nyerünk imitt-amott bete- 
kintést. Ezek pedig marokkal hoznak a tengerből és leggyakrabban 
bizonyos tendenciával válogatják meg az anyagot, sőt elmondhatjuk, 
hogy ezen a téren találkozunk aránylag a legkevesebb elfogulatlan- 
sággal. Európa elé az orosz kulturtermékeknek csakis az a része 
kerül, amelyet megfelelő tendenciával be lehet állítani más célok 
szolgálatába. 

Hogyha csakis ezeket vesszük tekintetbe, máris elég okunk 
lehet arra, hogy bizonyos bizalmatlansággal vegyük kézbe azt a vékony 
kötetet, amelynek szerzői rövid néhány oldalas értekezésekkel akarnak 
bevilágítani a rejtélybe. És ez a bizalmatlanság bizonyos fokig igazolt 
is. A szerzők nagyon érdekes dolgokat mondanak el Oroszországról, 
de a címet a tartalom korántsem fedi. Beható tanulmányok helyett 
csak széljegyzeteket kapunk és ezek sem mindig kifogástalanok. 
Aféle útleírások, amelyek a sok érdekes és értékes mellett ugyancsak 
sok felületest is tartalmaznak. 

A bevezető értekezés az orosz kultúra vallási alapjait ismerteti 
és ha maga az értekezés nem is, de a téma föllebbenti előttünk az 
orosz rejtélyek legérdekesebbikét. Az „orosz vallás”, a napkeleti 
„kereszténység alapvonásai, a keleti egyház fejlődése az ortodox keleten 
kívül lényegében ismeretlenek. Az európai irodalomban még kimerítő 
egyháztörténelmet sem találunk, mindössze Printz Max von Sachsen, 
Hint, Jorga és Saguna munkái adnak valamelyes tájékoztatást. (Az 
utóbbié angol nyelven is megjelent.) Ez az oka annak, hogy az or- 
todox vallást és egyháza szervezetét Nyugateurópában alig ismerik. 
Az előttünk fekvő munka is csak általánosságokkal, külsőségekkel 
foglalkozik, de magával a lényeggel nem. Az idegen kíváncsi, de 
nem kutató szemeivel tekinti a problémát és így természetesen az 
egyházi szertartások színészies beállítása ragadja meg elsősorban figyel- 
mét. A keleti egyházban az istentisztelet valóságos színjáték, a Julián- 
korabeli színházak maradványa. Ennek a szertartással összeforrt résznek 
mélyen átértett, szép leírását kapjuk. Az egyházi hierarchia kérdésének 
már csak határvonalait érinti. A keleti egyházban a papság szerepe 
lényegesen eltér a nyugati egyházétól. A világi papságnak a szerepe 
csak alárendelt, a világi pap csak a szertartásokat végzi és saját egy- 
házának szűk keretein kívül nincs szerepe. Az egyházat a barát vezeti 
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és az ortodox barát lényegesen más, mint a katholikus. Az egyes 
zárdák autonóm joggal bírnak, egymástól és sok tekintetben az egy- 
háztól is teljesen függetlenek és a barátnak a világi életben nincs 
hivatása. Az ortodox barát nem foglalkozik betegápolással, tanítással, 
iparral, — az ortodox barát kizárólag egyházának él. Különös szerepe 
abban áll, hogy a püspök, az egyház kormányzó szerve közülük kerül 
ki. Ez a magyarázata annak, hogy a keleti egyház csak a legkivé- 
telesebb esetekben avatkozik a politikába, csak a legritkább esetek- 
ben kalandozik el a tisztán egyházi térről. A keleti egyház hozzá- 
símul az államhoz, a társadalomhoz és alkalmazkodik hozzá. A keleti 
egyház a népben keresi támaszát és ezért bizonyos tekintetben demo- 
kratikus, nemzeti vallás. Mindenütt átveszi a nép nyelvét, alkalmaz- 
kodik szokásaihoz, a szó legszorosabb értelmében véve tömegvallás. 
          Az  „orosz vallás”   még a keleti vallással szemben  is bizonyos 
különleges helyzetet foglal el, bár a legmerevebben ragaszkodik hagyo- 
mányaihoz. Bizánc bukásakor a feltörekvő, megerősödő Oroszország 
vette át a keleti vallás védelmét, ez lett menedékhelye és ezért Orosz- 
ország a keleti vallásúak „szent Oroszországba, amelyre minden 
ortodox rajongó tisztelettel tekint még akkor is, hogyha külön- 
ben Oroszországnak nem is híve. Ennél a pontnál érintkezik az orosz 
politika az egyházzal és ennek a kérdésnek részletesebb tárgyalása 
különös érdeklődést váltana ki, de sajnos, teljesen elmaradt. Az író 
alig érinti a problémákat és áttér más kérdésekre. Különben ez a 
vonás jellemzi az egész munkát. 

Valamivel részletesebb fejtegetéssel találkozunk az egyház és 
az orosz művészet közötti kapcsolat tárgyalásánál. Az igazhivő orto- 
dox meg van győződve különös hivatottságáról, egész valóját betölti 
az a vélemény, hogy Isten kiválasztott népe és bizonyos fensőbb- 
séget érez a nyugati kereszténység híveivel szemben. Ezért minden 
nyugati kultúrtermek iránt bizonyos bizalmatlanságot érez és önállóan 
keres új utakat. Ez a törekvés különösen az irodalom terén érvénye- 
sült, de nyomaival más téren is találkozunk és ez alkotja az orosz 
kulturtörekvések egyik legsajátosabb vonását. Ennek bővebb kifejté- 
sét, alkalmazását keressük a második fejezetben, amely az orosz iro- 
dalommal foglalkozik, de sajnos, itt orosz sajátosság helyett a könyv 
egyik érdekes sajátosságára bukkanunk. Bár az értekezés címe szerint 
az újabb orosz irodalom ismertetését ígéri, kizárólag a múlt század- 
nak már európaszerte ismert irodalmával foglalkozik és a huszadik 
század orosz irodalmáról csak annyit jegyez meg, hogy az még nem 
nyert polgárjogot, — nem megállapodott és nem elismert. És ezt a 
sajátosságot a könyv minden lapján megtaláljuk. Bár az egész munka 
kimondottan oroszbarát tendenciájú, a szimpátia csak a hivatalos 
Oroszországnak szól, míg az ifjú Oroszország törekvéseit ellenszenv- 
vel tárgyalja. Ez a különösnek tetsző vonás maga is bővebb fejtege- 
tést érdemelne, de kitűzött keretünket messze meghaladja és így 
kénytelenek vagyunk egy későbbi alkalomra halasztani. 

A gyűjteményes munkából kiválik alaposságával és érdekességé- 
vel a harmadik értekezés, amelyben Neubecker ösmertet meg az orosz 
jog alapvonásaival. Mint   minden   heterogén   felépítésű   államnál,   — 
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úgy Oroszországnál is ezen a téren ütköznek ki a legjellemzőbb alak-  
ban a szerkezeti sajátosságok. Közjogi tekintetben Oroszország egy- 
séges, de a magánjog terén már lényegesen hiányzik az egység. 
Finnországban svéd alapokon épült fel az érvényben álló magánjog, a 
keleti tengeri tartományokban a régi szokásjogból, a városi privilé- 
giumokból és a parasztjogból állították össze, Lengyelországban még 
érvényben vannak a Napoleon korabeli code civil egyes rendelkezései, 
Besszarábiában a bizánci jog alapjai maradtak meg, a tsernigoffi és 
poltavai tartományokban a litván kor emlékeivel találkozunk ezen a 
téren és a keleti határon az egyes népek törzsjogainak egész sora 
van még érvényben. A hatalmas birodalom egysége ezen a téren is 
hiányzik és a részek hevesen reagálnak minden egységesítő tendencia 
ellen. A tanulmány széles vonalakkal rajzolja meg az érdekes viszo- 
nyok képét és nagyon jó áttekintést ad a bonyolult viszonyokról. 

Mindezek az értekezések a tizenkilencedik század Oroszországát 
mutatják be és csak Hoetzschnak az újabb fejlődésről írt tanulmánya 
vezet át a huszadik század Oroszországába. Es az egész mű tenden- 
ciájához híven itt ütközik ki a legerősebben az új Oroszország iránti 
ellenszenv. Hoetzsch védi, sőt dicséri Stolypinnak a dumával szem- 
beni eljárását és csak nagyon halvány áttekintését adja annak az új 
szociális aláépítésnek, amelyen a ma Oroszországa felépült. A követ- 
kező, gazdasági kérdéseket tárgyaló fejezetek alig használhatók, 
pedig ezek a kérdések különös fontosságúak és nélkülözhetetlenek 
az új Oroszország megismeréséhez. Az orosz földreformok, a paraszt- 
bank működése és az ipari fejlődés kezdete a legérdekesebb orosz 
problémák, amelyekre vonatkozólag amúgy is csak nagyon szegényes 
irodalom áll rendelkezésünkre. A kérdés rendkívül komplikált, mert 
általános szabályt lehetetlen felállítani. A kép kerületenként, sőt 
vidékenként változik és a reformok értékéről szóló bírálatok a leg- 
ellentétesebbek. Jellemző, hogy még Oroszországon kívül is sok védője 
van az agrárkommunizmusnak és ezen a téren a kormány radikálisabb 
az ellenzék egyes frakcióinál. Habozás nélkül elvetette a régi alapot 
és megteremtette a független parasztosztályt. Az új alap ellen rend- 
kívül sok a kifogás, de az eredmények csak részben igazolják az 
aggályokat. A parasztbank igazi orosz arányokban működik, 1906. 
óta kilencedfél millió holdnyi magánterületet és harmadfél millió 
holdnyi koronabirtokot vásárolt meg és ebből a területből már több 
mint hat millió holdnyit el is adott parasztoknak. (Az adatok az 
19l2-ik évig terjedő időre vonatkoznak.) És a belső telepítéssel kar- 
öltve halad a szibériai telepítés is, — 1912-ig több mint egymillió 
telepes ment át Szibériába. Az óriás pusztaságok képe a vasútépítés 
óta alaposan megváltozott és a lakosság az utóbbi öt év alatt 50 
százalékkal megnövekedett. 

A huszadik század Oroszországában indult meg az ipari fejlődés 
és habár a rengeteg területhez arányítva az orosz ipar alig számot- 
tevő, a kezdet mégis imponáló arányokat mutat. A textilipar közel 
évi három milliárd korona értékű árút hoz forgalomba és több mint 
nyolcadfészázezer munkást foglalkoztat, fémiparának termékei 1600 
millió   korona   értéket  képviselnek   és   ezen a téren   530,000   mun- 
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kás foglalkozik, élelmiszeripara egyenesen imponáló arányban fejlődik 
és a petróleumtermelés terén a negyedik helyet foglalja el a világ- 
termelésben. Az orosz ipar jövőjére nagyjelentőségű, hogy óriás 
fogyasztóterület áll rendelkezésére. 

Az állami pénzügyekről szóló fejezet minden alapossága mellett 
is oly szűk terjedelmű, hogy nem adhat általános áttekintést. A japán 
háború, a forradalmi mozgalmak és három egymásutáni rossz termés 
dacára az 1912-iki költségvetés 441 millió rubel plusszal záródott, 
de ezt a szép eredményt lerontja az a szomorú tény, hogy a bevé- 
telek nagyrésze a pálinkaadóból kerül ki, vagyis Oroszország saját 
izomerejét fogyasztja az imponáló erőkifejtéseknél. Vigasztalóbb kép- 
pel találkozunk a kiadások megoszlásánál. Bár a kiadások legnagyobb 
összege Oroszországban is a katonai kiadásokra esik, ezek az összes 
kiadásoknak csak 22 százalékát alkotják az angol 39 és a német 43 
százalékos kiadásokkal szemben. Viszont a földművelésügy fejleszté- 
sére, telepítésre és kulturcélokra évről-évre nagyobb összegeket for- 
dítanak és hogyha ezeket a számokat összehasonlítjuk a tíz év előtti 
adatokkal, akkor látjuk csak tisztán, hogy a huszadik század Orosz- 
országa mennyire megváltozott. És ennek a megváltozott, ifjú Orosz- 
országnak habár csak gazdasági életére vonatkozó, de hű képét kap- 
juk a munka utolsó értekezésében, amelyben Dr. Wiedenfeld Kurt 
ν összefoglalja az eredményeket. Ennek olvasásakor is megcsap az a 
különös levegő, amely az egész könyvből áramlik, — a régi Orosz- 
országnak előtérbe tolása az új Oroszországgal szemben, ^e az adatok 
halmaza és a különben érdekes beállítás kárpótol ezért. 

Nemrégiben Trubeckoi Grigorij herceg, a külügyminisztérium 
keleti osztályának osztályfőnöke fejtegette szenzációsan érdekes mun- 
kájában, hogy az orosz diplomácia erőfeszítéseit mennyire hiábavalóvá 
teszi a belső konszolidáció hiánya és úgy látszik, hogy ez a vélemény 
egyre általánosabbá válik Oroszországban. Ezen a megismerésen épül 
fel az új Oroszország, amelynek körvonalai még a múlt századbeli 
orosz élet körvonalainál is érdekesebbek és fontosabbak, mert Ázsiá- 
nak kiszorulását jelzik Európából. 

A. V. 

Fehér hollók újsága   (Holländische  Nachrichten.   Haag,   november 
1914. Neue Serie No.   7.) 

Ez a kis szemle a háború előtt a pacifizmus szervezéséről és 
haladásáról számolt be Hollandiában. A mai viszonyok között új és 
nem kevésbbé nemes célt tűzött ki maga elé. Hollandia semleges földjén, 
hova az egész világ sajtója a háború alatt is megérkezik, összegyűjti 
mindazokat a hírlapi cikkeket és közleményeket, melyek e véres 
napokban sem feledkeztek meg az emberiség szolidaritásáról s a mai 
chaoszban is a rend és a béke útjait keresik. Ezeket az evangéliumi 
üzeneteket akarja a derék holland lap az ellenségek között közvetí- 
teni: hadd lássák a béke és a nemzetköziség hívei világszerte, hogy 
a józan ész és a méltányosság szava még ezekben a szörnyű napok- 
ban sem halt ki teljesen egyetlen országban sem. 
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Az első számot lapozva, az ember örvendve látja, hogy ezek  
a fehér hollók jóval többen vannak, mint gondolnánk. Pedig nemcsak 
a szorosan vett pacifista sajtó állásfoglalásairól van itt szó. Ellenke- 
zőleg a „Hollandiai Tudósítások” elsősorban a békemozgalomtól távol 
álló és politikai súllyal bíró lapok és szemlék cikkeiből közöl kivona- 
tokat, így olyan orgánumok, mint a Westminster Gazette, a Daily 
News emelik fel szavukat oly béke érdekében, mely végleges lefegyver- 
zést, Németország gazdasági igényeinek tiszteletben tartását, a nem- 
zetiségek jogainak elismerését, Finn- és Lengyelország újjáalkotását 
eredményezné. H. G. Wells világosan megmondja, hogy míg a hadi- 
felszerelések gyártása óriási profitokra dolgozó magánüzemekben folyik, 
melyekben — mint például Angliában is — vezető politikusok vannak 
érdekelve, hiábavaló a világbékéről álmodozni. 

Igen érdekes Lammasch, bécsi egyetemi tanár egy cikke, mely- 
ben „Nem szabad kétségbeesnünk” cím alatt a nemzetközi morál 
revízióját követeli. Ki kell irtani az államférfiak lelkéből azt a fel- 
fogást, hogy „bár jellemtelenség a kártyaadósság megfizetésére adott 
becsületszót be nem tartani, de nagyon tiszteletreméltó megszegni 
azt a szót, melyet egész nemzetek javára fogadtak”. 

Művészileg is nagyszerű az a kiáltvány, melyet Romain Rolland, 
a mai francia irodalom egyik legfényesebb neve intéz a „Journal de 
Genéve”-ben „a világ heroikus fiatalságához”. Érti az összes küzdő 
népek lelkiállapotát s az érzelmek nemességét, melyek őket hevítik, 
de a háború élet-halál harcában sem szabad megfeledkezni a küzdők- 
nek, hogy az „emberiség a nagy lelkek szimfóniája” s az ideál nem 
lehet más, mint felépíteni azt a várost, mely legyőzve a nemzetek 
igazságtalanságait és gyűlölködéseit, otthona lesz minden szabad és 
testvéri szellemnek. „Tudom, — írja — hogy az ilyen gondolatok 
ma alig találnak meghallgatásra. A fiatal Európa, mely harci tűzben 
ég, megvetéssel fog rájuk mosolyogni, fiatal farkas-fogait mutogatva. 
De ha majd a lázas krízis lelohad, talán elkínzottan és sebzetten 
kevésbbé lesz büszke vérengző heroizmusára . . . Különben is nem azért 
beszélek, hogy meggyőzzem őt. Azért beszélek, hogy lelkiismeretemen 
könnyítsék. És tudom, hogy egyidejűleg könnyíteni fogok sok ezer 
emberen, akik a legtöbb országban nem tudnak, vagy nem mernek 
beszélni.” 

Az érdekes füzetet Henri Lambert charleroi-i gyáros emlékirata 
zárja be, melyet az Egyesült Államok elnökéhez intézett s melyben 
mélyreható érvekkel mutatja ki, hogy egyedül a szabad keres- 
kedelem rendszere vezethet el a világbékéhez, míg a mai protek- 
cionista rendszer kikerülhetetlenül újabb vérengzéseket fog létrehozni. 
Csak az a rendszabály eredményezheti a világbékét, mely az összes 
kolóniák piacait megnyitja minden nép kereskedelme számára. 

Talán   ezen   sovány   vázlatból   is   látható,   hogy   a   fehérhollók    
lapja valóságos lelki felfrissülés és vigasz minden kultúrember számára. 
Dr. B. de Jong von Beck en Denk, Theresiastraat 51. Haag (Holland) 
különben ingyen elküldi mindenkinek, aki a lapot levélben éri. 
Ugyanő minden országból ama cikkek beküldését kéri,  melyek a 
jelzett irányban igyekeznek közvéleményt remeteni. 
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Információk 
A Társadalomtudományi Társaságot a lefolyt hónapokban 

sok veszteség érte. 
Hosszú éven át választmányi tagja s régebben a Huszadik 

Század munkatársa, Pap Tibor jogakadémiai igazgató Márama- 
rosszigeten meghalt. Érzékeny veszteségünk Réthy László 
múzeumi igazgató őr elhunyta is, aki meleg rokonszenvvel kísérte 
törekvéseinket. 

A véres háború is több áldozatot követelt Társaságunktól. 
Erdélyi Ρál-ban (Budapest) és Decsy Sándor-ban (Arad) buzgó 
tagjainkat veszítettük el, kik a gyakorlati életben lelkesen dol- 
goztak a progresszív eszmék érdekében. 

Szegedi fiókunkat is mély gyász érte Szőri József ügyvéd 
és festőművész elhunytával, aki egyike volt az új nemzedék 
legképzettebb és leglendületesebb képviselőinek, akiben a kul- 
túra és a művészet szeretete együtt élt a szociális haladás iránti 
lelkesedéssel. Képei és előadásai egyaránt ezt az érzületet 
tükrözték vissza. 


