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I.

A „gazdasági jog" mint a jogtudományi terminológia új fo- 
galmi meghatározása mai értelme szerint csak századunk húszas 
évei óta szerepel a szakirodalomban, de időszerűsége folytán ha
marosan gyökeret vert a mindennapi élet szókincsében is. Azok, 
akik a kifejezés sajátos jelentésével nincsenek tisztában, nem rit
kán felcserélik a kereskedelmi- és hiteljog megjelölésekkel, noha 
ezek tartalmi körénél a gazdasági jog mint gyűjtőszó tágabb ke
retű. A kereskedelmi-, hitel- és gazdasági jogok kialakulása ugyan
is egymást időrendben követve ép úgy fokozatosan történt, mint a 
hogyan a csere-, pénz- és hitelgazdasági rendszereké, tehát a meg
jelölésükre használt mesterszavak tulajdonképpen a fejlődés egyes 
korszakainak útjelzői, de anyagukban eltérőek.

A javakat a termelőtől a fogyasztóhoz juttató tevékenységet 
az ó-kor még nem vonta különleges jogi szabályozás alá, ezért 
önálló kereskedelmi törvénykönyvvel a középkor előtt nem talál
kozunk. Csak a X. század felé, főkép Olaszországban kezd je
lentkezni az a felfogás, hogy azokat, akik az áruforgalmat élet
hivatásszerűen bonyolítják le, valamint az általuk kötött ügyle
teket is sajátos jogi elbírálásban kell részesíteni.

Ennek az elvnek elismerését a kereskedők növekvő vagyoni 
erejükre támaszkodó befolyásuk és ennek révén más társadalmi 
osztályok felé emelkedésük által tudták kivívni, sőt annak köz
érdekű jelleget kölcsönözni. Az ide vágó joganyagot Európában 
legelőször Franciaország foglalta rendszerbe a Savary Jakab ke
reskedő által megszövegezett s 1673-ban „Ordonnance de com- 
jnerce“ néven kiadott királyi rendeletben.

Ettől az időtől a „kereskedelmi jog" világszerte kezd elválni 
a közönséges magánjogtól s ezentúl a kereskedelemből eredő jog-
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viszonyokat bizonyos alapelvek tekintetbevételével rendelkező 
különleges szabályoknak foglalatát jelenti. Ebbe a külön termé
szetű magánjogba tartozik azonban nemcsak a vevő és az eladó 
jogállására, hanem az adásvétellel bármikép összefüggő minden 
további más ügyre, pl. a fuvarozásra, a szállítmányozásra, a bizo
mányi megbízásra, a biztosításra, a kereskedelmi üzletre, a cégre, 
a védőjegyre, a kiadó jogállására, a kereskedelmi ügyletek értel
mezésére, a folyószámlára, a könyvviteli kötelezettségre, a mérleg 
készítésének alapelveire, a tisztességtelen üzleti versenyre, az al
kuszi ügyletre, a közraktári vállalatokra, a tőzsdére, a kereskedel
mi társasági alakzatokra, az ügyletkötésekre, a kereskedelmi alkal
mazottak jogaira és kötelezettségeire stb. és általában a forgalom
ban valamely címen az általános magánjogtól eltérő megítélésre 
szoruló valamennyi többi kereskedelmi jellegű jogviszonyt rendező 
más jogszabály is.

A középkor magas erkölcsi világnézetével megegyező szín
vonalra emelte a kereskedelmi külön jogot s a forgalmi életei 
hiányai és kezdetlegessége ellenére is olyan intézményekkel tudta 
gazdagítani, amelyek a haladás szilárd zálogai lettek. Hogy csak 
egyetlen példával éljünk, a XIII. században keletkezett céh-rend
szer hat évszázados fennállása alatt az üzleti tisztesség védelmé
nek eredményesebb eszköze volt, mint későbbi korok számos szigo
rúbb rendszabálya, de amelyek lazább életfelfogás mellett még 
sem bizonyultak megfelelőeknek. Az elpogányosodott XVIII-ik, de 
főkép a szabadelvűsége miatt a politikai és gazdasági liberalizmus 
fénykorának tartott XIX. század önző és felebaráti érzelmektől 
távol álló ridegsége a féktelen érvényesülést akadályozó meg
szorításokat elviselhetetleneknek találva, lehetőleg minden kötött
ségtől mentes mozgás eléréséért küzdött s ezt a szabadságot végül 
is csaknem az egész vonalon sikerült kivívnia magának a keres
kedelemben is.

De a győzelem nem volt végleges, mert a kereskedelem fejlő
dése és izmosodása az általános magánjogtól elkülönült kereske
delmi jog terén megint újabb vitás határkérdéseket vetett fel s 
a jelentkező visszaélések megelőzése végett ismét bizonyos korlá
tozások váltak szükségesekké, amelyeknek keresztülvitele céljá
ból egyes, a kereskedelemmel közvetett vonatkozásba kerülő s a 
magánjogban eddig csupán általános szempontokból megoldott 
kérdéseket, pl. az adósnak és a hitelezőnek kereskedelmi ügyletek
ből eredő újabb jogviszonyait, a kamatok felső határát, a vagyon



bukott csődtömegéből a hitelezők kielégítésének módját, a végre
hajtásból, a jelzálogból, az értékpapírokból, főleg az utalvány 
különleges fajaiból: a váltóból és a csekkből, a meghitelezésből, 
a vétel különös fajaiból támadt problémákat, továbbá az üzlet
átruházással kapcsolatban a hitelezők kijátszására irányuló s mind 
jobban elharapozódott jogellenes cselekmények meggátlására irá
nyuló alapelveket, a hitel útján a közérdekre károsan űzött kinövé
seket, az üzleti versenyt magánérdekből korlátozó újabb társulá
sokat pl. (kartell, koncem, tröszt, szindikátus, holding company, 
stb.) szintén a forgalom különleges kívánalmait figyelembe véve 
kellett szabályozni.

Mivel pedig az ezekre vonatkozó s csakhamar tekintélyes 
számra növekvő rendelkezések, amelyek a tapasztalat szerint csak 
az erkölcstannal összhangban állva tudtak kielégítő eredményt 
biztosítani, a szorosan vett kereskedelmi jog szűkebb keretei közé 
többé beilleszthetők nem voltak, a terminológia a XIX. század 
második felében „hiteljog" megjelöléssel kénytelen volt szélesebb 
új fogalmi kört megvonni, de amelyben a kétféle jog egységes 
természete és jellege folytán később mégis egyaránt elhelyezést 
nyertek úgy a régebbi, mint a hitel révén vagy egyéb okokból 
érdekellentétbe került ügyfeleknek viszonyát a közönséges magán
jogtól eltérőleg megállapító további újabb kereskedelmi jogsza
bályok is.

Az 1914—1918 közt lezajlott első világháború kitöréséig úgy 
Játszott, hogy a hiteljognak ebbe a kitágult keretébe a javak for
galmával összefüggésben álló összes normák a jövől>en maradék 
nélkül besorozhatók lesznek s ha a gazdasági erőknek szabad érvé
nyesülését a közérdekre káros kilengések megelőzésével és kiirtá
sával lehetővé tesszük, ezzel egyben a kereskedelmi joggal kibő
vült hiteljog biztos fejlődésének valamennyi kedvező feltételét is 
megteremtettük. Azonban ez a föltevés tévesnek bizonyult, mert 
a nemzetközi gazdasági egyensúlynak már a háború kitörése előtt 
jelentkező s egyre nagyobb mérvű megbillenése a hosszan tartó 
küzdelem végén annyira aggasztó tünetekre vezetett, hogy ezek 
megszüntetésére a nehézségeket inkább növelő, mint enyhítő 
igazságtalan békeparancsok útján megkísérelt összes erőfeszítések 
és kibontakozási javaslatok kivétel nélkül eredménytelenek ma
radtak.

Ennek a kudarcnak okait kutatva kellett rájönni arra, amint 
ez cáfolhatatlan adatok alapján végül kétségbevonhatatlanná vált, 
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hogy a világégés kitörésében a gazdasági erők békés összhangja 
megzavarásának és a nemzetközi árucsereforgalomban épen ennek 
következményekép előállott válságnak igen jelentékeny, sőt 
mondhatni döntő része volt. A termelt javak megosztása ugyanis 
ekkor már nem az egyes országok lélekszámúhoz és kultúrszín- 
vonalához igazodó szükségletnek megfelelő mennyiségben, hanem 
a gazdaságilag gyöngébb nemzeteknek visszaszorítása, főkép 
ipari és kereskedelmi versenyképességük csökkentése céljából 
hiányosan és e mellett még azok kizsákmányolásával is történt. 
Az ebből eredő zavaroknak elhárítására tehát sem a háború alatti 
rendellenes gazdasági jelenségek megszűnte, sem a hiteljognak 
bárminő tökéletes szabályozása sem lehetett többé alkalmas, mert 
a baj forrása tulajdonképpen az volt, hogy a nyersanyag beszerzési 
lehetőségétől elzárt vagy abban korlátozott országoknak jogos igé
nyeik elismertetése és kivívása végett egyre elszántabban és el
keseredettebben kellett fellépniök s a mind ádázabbá vált küzde
lem végül tartós krízisre, majd egész földrészekre kiterjedő és 
méreteiben eddig soha nem ismert arányú küzdelemre vezetett.

Az ebből származó s folyton csak szaporodó bajok és nehéz
ségek ellen veszi fel a harcot az a körülbelül két évtized óta a 
gyakorlatban is mind hatékonyabban érvényesülő új irányzat, 
amely a gazdálkodási szervezeti alakok fejlődésében és működé
sében létrejött változásokra való figyelemmel a termelt javaknak 
belföldi és nemzetközi cseréjénél egyaránt az u. n. "gazdasági 
jog" uralomra juttatásával reméli a békés fejlődéshez nélkülöz
hetetlen alapot kiépíteni s ezzel mind a termelést elősegíteni, mind 
pedig a jövőben háborúk gazdasági okokból eredő kirobbanásának 
veszélyét elhárítani.

Ez a gazdasági jog, amely a keresztény világszemlélet talajá
ból fakad s attól elválaszthatatlan, szabályainak megalkotásánál 
az elvont jogi szempontokon felül figyelemmel van úgy a földnek 
geopolitikai adottságaira és a világpiac árukínálatára s keresletére, 
mint az uralkodó gazdasági rendszereknek a bel- és külföldi áru
cserére gyakorolt kedvező vagy korlátozó hatásaira. Akadályok 
felmerülése esetén iparkodik a nehézségeket tapintatosan és mie
lőbb megszűntetni, illetőleg a fenyegető káros következményeket 
addig is, míg ezek véglegesen elháríthatok, alkalmas eszközökkel 
nyomban közömbösíteni. A gazdasági jog szabályait főkép a múlt 
tapasztalataiból merített okulás alapján szerkeszti meg és azokat 



a pillanatnyilag szükségesnek látszó reformok haladéktalan ke- 
reszülvitelével törekszik a cél elérésére lehetőleg alkalmasakká 
tenni.

II.

Hazánk árucsere forgalmi jogának történetében három, egy
mástól élesen elhatárolható korszakot lehet felismerni. Az első 
a honfoglalástól a mohácsi vészig (1526.) tart, tehát félezer évnél 
hosszabb időt ölel fel. Ez alatt a honalapítás gondjai, majd a nyu
gati kultúra védelmében kifejtett küzdelmei miatt a nemzet nem 
tudott magának időt szakítani arra, hogy önálló forgalmi jog pil
lérjeit rakja le s talán nem is annyira kényszerűségből, mint inkább 
higgadt megfontolásból, a nyugati, már a honfoglalást megelőzően 
fejlődésnek indult jogrendszerhez csatlakozott. Ezért nincs közép
kori önálló magyar kereskedelmi jogunk, noha ebből az időből 
törvénytárunkban nem hiányzanak a vásárokra, a kalmárokra, 
a jövevény kereskedőkre, az árumegállítási s vámszedési jogra, 
az állattenyésztésre, vadászatra, halászatra, bányászatra, utakra, 
pénzverésre, kereskedői kiváltságokra stb. vonatkozó rendelkezé
sek, minthogy a magyar kereskedelem már a XII. század vége óta 
szervesen beilleszkedett az európai árucsere mind jobban kiépülő 
hálózatába. Nagyszámban találunk ellenben kereskedelmi jogi 
jellegű szabályokat a királyi rendeletekben, amelyek a rendi világ 
korában jogalkotás terén a törvényhozás tevékenységét mennyisé
gileg messzire túlszárnyalták.1

1 Ereky István: A modern magyar közigazgatás kialakulása c. művében 
(Pécs, 1942, 25. old.) mutat rá arra, hogy rendi országgyűléseink pl. a XVIII. 
század folyamán 10—12, sőt egy ízben 25 éven át tartó megszakításokkal 
működtek s ez alatt a folyton fejlődő élet kényszerítette az uralkodókat arra, 
hogy a szükséges jogszabályokat mint a végrehajtó hatalom birtokosai maguk 
alkossák meg.

A második korszak a mohácsi vészt követő török hódoltság
tól a XIX. század hatvanas éveinek elejéig tart. Ez hazánk gazda
sági elnyomatásának s függetlenségének visszaszerzéséért folytatott 
küzdelemnek ideje, melyben. Magyarországot a hegemóniára törek
vő Ausztria annyira leigázta, hogy nemzetünk forgalmi jogában 
kénytelen az osztrák jogot majdnem változatlanul alkalmazni s 
annak járma alatt negyedfélévszázadon át nyögni.

Végül a harmadik, tulajdonkép az 1867-iki kiegyezéssel kez
dődő korszak, a nemzeti függetlenség kora, mely azonban csak 1918- 



ban, az Ausztriától való teljes elszakadással valósult meg gyakor
latilag is, midőn az ország minden idegen befolyástól menten, egye
dül a nemzet sajátos érdekeit figyelembe véve alkothatott új jog
szabályokat. Jellemző ebben a korban a fejlődés ütemének feltűnő 
meggyorsulása, amiben egyébként az egymást kergető világesemé
nyeknek szintén részük van, de sokban előmozdította azt korunk 
szellemi és műszaki felkészültsége, a közlekedés tökéletesedése, 
a szikratávíró és a drót nélküli hangközlés páratlan elterjedése 
stb. is s ezért aránylag rövid idő alatt számszerűleg is igen sok új 
gazdasági jogszabályt voltunk képesek életbeléptetni. Ezek egy
részt régi sebeket orvosoltak, másrészt sürgős oltalomra szoruló 
érdekeket az eddig csak szórványosan tekintetbe vett szociális 
szempontok bekapcsolásával és magasabb állami célok hatéko
nyabb biztosításával vesznek védelembe.

Ha a magyar Corpus luris-ba az utolsó negyedszázad (1918— 
1942) alatt becikkelyezett 815 törvényt áttekintjük, megállapíthat
juk, hogy ezeknek jelentékeny hányada, némely évben több mint 
fele, pl. 1924-ben 28 közül 18, 1925-ben 49-ből 28, 1926-ban 23 sorá
ban 13, 1929-ben 48-ból 31, 1939-ben 20-ból nem kevesebb mint 10 
gazdasági vonatkozású. Még fokozottabb mértékben mutatkozik 
ez az eltolódás az ebben az időszakban kiadott kormányrendele
teknek és a bírói gyakorlatnak joganyagára, amelyek szintén túl- 
nyomólag az új gazdasági jog kialakulását szolgálták.

A „gazdasági jog“ kifejezést mindjárt említendő értelemben 
elsőnek Heidemann Vilmos berlini egyetemi tanár használta az 
1914—18-ik világháború után megjelent „Deutsches Wirtschafts
recht“ című munkájában, amelyben kimutatta, hogy a műszaki 
haladás folytán megváltozott termelési-, ipari- és áruforgalmi 
viszonyok számos új jogszabály megalkotását tették szükségessé 
s ezek nem ritkán ellentétbe kerültek a hatályos kereskedelmi- és 
magán jogi rendelkezésekkel, az összhangot helyreállító reformok elől 
tehát többé kitérni nem lehel. Az összeegyeztetés szerinte úgy vihe
tő keresztül, hogyha egyes, eddig a közigazgatási jogba tartozó

2 A Corpus Iuris Hungarici-ben 1942. jan. 1-ig 7939 magyarországi és 
407 erdélyi, tehát összesen 8546 törvény van becikkclyezvc. Ezek közül a Sz. 
Istvántól 1835-ig hozott törvények száma 5265, az 1836—1945 közt alkotott 
törvényeké pedig 3081. Míg a XIX. századot megelőzőleg törvénytárunk éven
ként átlagban csak 6—7, addig az utolsó században minden évben 30 új tör
vénnyel gyarapodott vagyis korunk törvényalkotási tevékenysége a múlttal 
szemben majdnem megötszöröződött. Az 1867 óta kiadott, nem egy ízben tör
vénypótló kormányrendeletek száma hozzávetőlegesen 25.000-re rúg. 
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kérdési a gazdasági jognak nevezhető új fogalmi kör keretébe 
utalunk s azonfelül a termelés és árucsereforgalom szabályozását 
mindig szigorúan az élet követelményeihez mérten, nem pedig el
vont jogi elméletek merev elgondolásaihoz görcsösen ragaszkodva 
végezzük, továbbá soha új gazdasági jelenségeket figyelmen kívül 
nem hagyunk, hanem nyomban levonjuk belőlük a megfelelő 
következtetéseket s a szükségeseknek látszó újításokat habozás 
nélkül életbeléptetjük.

Ezt az elvet alkalmazva kénytelenek leszünk megállapítani, 
hogy pl. az ipar szabad fejlődésének a szabadalmi jog mai alak
jában kerékkötője, valamint, hogy nem egy magán és közigaz
gatási jogi szabályunk is egymással homlokegyenest ellenkezik, 
végül az sem kerülheti el figyelmünket, hogy a tisztán gazdasági 
célzatú újabb törvények és jogintézmények száma napjainkban 
világszerte növekszik s szinte észrevétlenül egy új irányú és ter
mészetű jogalkotói tevékenység indult meg s ennek következtében 
a polgári-, a büntető- és közigazgatási bíráskodásokon felül ma 
már szükség van különleges gazdasági bíráskodásra, sajátos gaz
dasági büntetőjogra, az általános jellegűtől eltérő gazdasági köz
igazgatásra és kifejezetten gazdasági célú jogelvek kodifikácio- 
jára is. Ennélfogva egyebek közt a rendes bíróságoknál a polgári, 
kereskedelmi és büntető tagozatokon kívül fel kell állítani a külön 
rendeltetésű gazdasági tagozatot is és annak eljárása szabályzatát 
kidolgozni; a gazdasági büntetőjogban megállapitandók a terme
lési és forgalmi szempontból büntetendő cselekményeknek tény- 
álladéki elemei, valamint az ezeknek természete szerint kiszabható 
büntetések nemei és mérvei: megszervezendő a külön gazdasági 
rendőrség s végül sürgősen szabályozandók a közigazgatási ön
kormányzati testületek mintájára létesítendő vagy kényszer jellegű 
gazdasági autonómiák jogviszonyai.

Minthogy az önálló gazdasági jog kialakulása s annak a ter
melésnél s az árucserénél fennálló, de netán ellentétes jogszabályok 
körül rendező szerepe elvitázhatatlan tény s ezzel mint valósággal 
számolnunk kell, időszerű feladat, ha a gazdasági jog néhány 
problémáját feltárjuk, jövendő fejlődésének irányát megjelöljük, 
mindenek előtt pedig azt a polgári-, büntető- és közigazgatási jog
ágaktól élesen elhatároljuk.

Ezt az elkülönítést példával megvilágítva aligha vonhatjuk 
kétségbe, hogy az 1929:XVIL, illetve az ezt módosító 1958:XXXI. 
tc.-ek kizárólag gazdasági szemszögből s a közösségi szemlélet 
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alapján Líviáik életre a szőlő- és borgazdaság új önkormányzati 
szerveit,3 midőn arra tekintettel, hogy az egy-egy község határában 
fekvő szőlők nagyobbára összefüggő területek, amelyeken a gaz
dálkodásnak a céltudatosan irányított termeléssel járó nagy előnyök 
biztosítása végett észszerűleg azonos elvek szerint és egyöntetű 
módozatok szerint kell történnie, a termelési költségek csökkenté
sére és a közös értékesítés előmozdítására az összefüggő szőlőknek 
hegyközségekbe tömörülését kötelezővé tették s továbbá ezeket az 
ország összes helységeinek csaknem felére (42%) kiterjedő hegy
községeket a vármegyei hegyközségi tanácsok, utóbbiakat pedig 
az Országos Szőlő- és Borgazdasági Tanács egységes irányítása 
alá rendelték.

3 Már az 1920:XLII. te. vármegyei m. kir. gazdasági felügyelőségeket léte
sített, amelyeknek feladata a földmívelésügyi minisztert területük mezőgazda
sági viszonyairól szakszerűleg tájékoztatni és annak a mezőgazdaság előmoz
dítását célzó kedvezményezéseit megvalósítani.

* Ilyen autonóm gazdasági szervezetek a külföldön a német „Birodalmi 
Élelmező Rend“ (Reichsnährstand) és a „Munkaközösség" (Arbeitsfront); az 
olasz korporativ jogban pedig létesítésüket elvileg a „Carta del Laooro“ 
(Legge 30. Gennaio 1941. XIX. N. 14.) tette lehetővé, melynek értelmében a 
korporációk a termelő erők egységes szervezeteként a termelés összhangjának 
biztosítására vannak hivatva s a külön gazdasági és munkajogot önálló 
egységbe olvasztották össze.

Ilyképen a szőlő- és borgazdaság húsból és vérből álló gazda
sági önkormányzatot kapott s a közigazgatási hatóságoknak kie
gészítő szervévé vált. A hogyan itt a gazdasági jognak a szőlő- és 
borgazdaság rendezését célzó törekvése teljes mérvben sikerült, 
ugyanúgy eredményesen történhetik ez más gazdasági jellegű 
autonóm testületek megszervezésével is, amelyeknek alapja szin
tén a magántulajdon, tényezői pedig a föld (szántó, erdő, kert, 
rét, nádas stb.), a termelésre hasznosítható vízi-, légi- vagy villa
mossági erők, továbbá a rendelkezésre álló tőke, a kereskedelmi-, 
ipari-, erdei-, mezei-, kerti- vagy bányagazdasági üzem, a megfele
lő szellemi és anyagi munkakészség, ötletesség stb. Mindezek a 
természeti és szellemi adottságok és különféle egyéb tényezők meg
felelő jogszabályok segélyével önmaguk által irányított, de a köz 
javára működő gazdasági egységekbe tömöríthetők.4

Az ilyen szervezetek azután a legkülönbözőbb elnevezések 
alatt működhetnek, kereskedelmi vagy magánjogi társaságok alak
zatának köpenyét is magukra ölthetik, sőt annak sincs nagyobb 
jelentősége, vajjon a működésük során felmerülő viták eldöntésére 
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a rendes vagy, ami szakszerűség szempontjából helyesebb, erre a 
célra felállított külön bíróságokat ruházunk-e fel megfelelő hatás
körrel, fő az, hogy a jelenlegi viszonyok mellett szükségeseknek 
látszó minden további új önkormányzati gazdasági egységet szintéit 
megszervezzük és szabályozzuk, ha ezzel a termelést tökéletesít
hetjük, annak mennyiségét vagy minőségét növelhetjük.

Az új gazdasági jog kialakulásának megkönnyítésére és elő
készítésére a „Magyar Jogászegylet“ már 1930-ban felállította 
Budapesten az u. n. „Gazdaságjogi Intézet“-ct, melynek Pécsett 
is van 1932 óta az egyetemi hiteljogi szemináriummal kapcsolatban 
fiókja. Ennek az intézménynek legfőbb feladata a gazdasági életet 
figyelemmcl kísérni és kívánalmainak megfelelő tételes jog
szabályok megalkotása végett kellő időben javaslatokat előterjesz
teni, illetve a törvénytervezeteket elkészíteni, azokat az érdekelt 
körök által megvitattatni, a hatályos törvényeknek módosítását 
kiegészítését vagy megszüntetését stb. indítványozni.

III.

A gazdasági jog korszerű kiépítésénél5 nagy gyakorlati jelen
tőséggel bír annak az elvnek szemmeltartása, hogy valamely jog
szabály legjobban akkor felel meg rendeltetésének, ha a körébe 
vont jogviszonyoknál a felek egyéni érdekei a jogvédelemben része
sítendő közérdekkel teljes egyensúlyozottságba jutnak. A jogsza
bályoknak ezt célzó kifogástalan megalakítását tehát mindig jog
kutatásnak kell megelőznie. Ezen a téren egy újabban felmerült s 
igen figyelemreméltó irányzat épen ebből a szempontból egyeneseit 
mellőzhetctlennck tartja az érdek jogkialakító befolyásának állan
dó figyelembevételét.

5 Az 1938:XIII. tc. 42. §. a gazdasági középiskolákon felnőttek számára 
külön osztályok megnyitását teszi lehetővé. Az 1941 szept. havában kísér
letileg megnyílt egyik ilyen tanfolyamra több mint 900 hallgató jelentkezett, 
de csak 155 volt felvehető s ezért 1942.-től kezdve továbbá 10 tanintézet kapott 
engedélyt felnőttek tanfolyamának megnyitására.

Ennek az oknyomozó jogtudománynak egyik legismertebb 
képviselője: Müller-Erzbach Rudolf német egyetemi tanár az 
ítélkezésre hívatott bírónak kötelességévé akarja tenni, hogy 
adott esetben minél alaposabban iparkodjék behatolni és elmé
lyedni annak az életrétegnek felfogásába és gondolatvilágába 
is, amelyben állásfoglalása a vitás kérdést eldönti. Aminő siker- 
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rel képes ezt a feladatot megoldani, azzal arányban álló lesz 
azután szerinte a határozatával elért jogbiztonság is. A pillanatnyi 
gazdasági helyzet és a bírói ítélet által érintett egyéneknek mint 
peres feleknek az adott időpontban jogi oltalomban részesítendő 
érdekei ezek szerint mindig együttesen bírálandók el. Irányadó 
az egyén magánérdekeivel szemben feltétlenül túlsúlyra juttatandó 
közérdek, mert minden ítélkezés célja az ellentétes érdekeknek az 
gazság és a méltányosság követelményei szerint a közérdekkel 
legnagyobb összhangban álló rendezése, ha pedig a köz szempont
jából közömbös pusztán magánérdekek forognak szóban, azok
nak kiegyensúlyozása. Ezért minden olyan jogszabály, mely ezt 
a célt megvalósítani nem képes, elveszíti létjogosúltságát s ennél
fogva hatályon kívül helyezendő.

Hogy gazdasági vonatkozású kérdések megoldásánál az érdek- 
kutatásnak minő nagy szerep jut, arra nézve rendkívül tanulságos 
Irving Fisher példája arról az amerikai polgárról, akinek 1914- 
ben 28.000 M. jelzálogos tartozása állott fenn Németországban. 
Ez az összeg abban az időben 7000 dollárnak felelt meg. Az ameri
kai 1918-ban a világháború végén vissza akarta fizetni a kölcsönt, 
mely azonban a dollár akkori rendkívül magas árfolyama mellett 
már csak 250 dollárt tett ki, de mivel a márka zuhanásából mint 
adós nem akart jogtalan vagyoni előnyhöz jutni, késznek mutat
kozott az eredetileg 7000 dollárnyi tartozását, mely a dollár emel
kedése folytán német valutában 28.000 M.-ról már 784.000 M.-ra 
szökött fel. minden levonás nélkül megfizetni. A német hitelezőt 
ez a nemes lelkűnek látszó kijelentés rendkívül meghatotta, pedig 
az érdekkutatás módszerének alkalmazásával kitűnt volna, hogy 
az amerikai adós hitelezőjének nemcsak, hogy ajándékot nem 
adott, hanem tulajdonképen erőseu megrövidítette, mert figyel- 
men kívül hagyta azt, hogy időközben a dollár vásárló ereje is 
annyira csökkeni, hogy ennek tekintetbe vételével nem 7000, hanem 
12.000 dollárt vagyis a felajánlott 784.000 M. helyett 1.184.000, tehát 
400.000 M.-val többet kellett volna a 28.000 M. kölcsön teljes tör
lesztésére lefizetnie.

Érthető, hogy az első világháború után a m. kir. Curia mint 
legfőbb bíróságunk szántén egyik legfontosabb feladatának az 
érdek kutatását tartotta s az u. n. valuta (font, dollár, svájci frank 
stb.) és egyéb érték-záradékok (arany, búza stb.) kapcsán kötött 
szerződéseknél a kötelem valódi tartalmát iparkodott a méltányos- 
ságnak megfelelően megállapítani. Az ú.n. gazdasági lehetetlenülés 
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elve is, mely számos jogtalan követelés bírói érvényesítésétől vonta 
meg a védelmet, ebből fakadt. Ez a nagy körültekintést igénylő 
érdekkutatás folyik újabban hazánknak az idegen uralom alól 
felszabadult országrészein, főkép az ingatlanokért a megszállás 
alatt fizetett vételárak gazdasági értékeinek megállapításánál és. 
más hasonló esetekben is.

Ha jogállamban minden gazdasági jogszabálynak főkép azt 
a kettős célt kell tudnia összeegyeztetni, hogy a feleknek jog
védelemre méltó s a nemzetnek ezeket megelőző érdekeire egy
aránt figyelemmel legyen, akkor adott viszonyok közt a szabá
lyozás az állampolgár egyéni érdekeit magasabb célokból esetleg 
teljesen is mellőzheti. Ez történik pl. a kisajátításnál, melynek első 
törvényes szabályozásával már az 1351:XIII. tc.-ben a bányamű
veléssel kapcsolatban találkozunk. Magántulajdonnak tisztán köz
érdekből történő megszüntetésére régebbi törvényeinkben azonban 
csak egyetlen egy példa akad és pedig az 1548: XLIX. tc.-ben, 
amely megengedi, hogy a vármegyék az országutak melletti er
dőkből 200 könyöknyi sávot, hogy rablók az utasokat könnyen 
meg ne támadhassák, kivágathassanak. Ezt a törvényt azután 
4 későbbi törvény erősítette meg. Midőn azonban Magyarország 
gazdasági helyzete főkép Gr. Széchenyi Istvánnak fellépésével ja
vulni kezdett, a múlt század első felétől kezdve már több mint 10 
törvényünk rendelkezik a kisajátításról. Ezek sorában egyik, 
az 1881:XLI. te. kifejezetten megállapítja, hogy tárgya csak ingat
lan dolog tulajdonjoga vagy időleges használata lehet (9—10. §§.). 
Ellenben a honvédelemről szóló 1939:11. te. már tovább megy, mert 
ingóknak, ú. m. személy- vagy teherszállításra alkalmas mindem 
állatnak, szárazföldi-, vízi- és légi járóműnek, üzemnek s egyéb 
vállalatnak, sőt találmányoknak és szal>adalmaknak igénybevéte
lét is megengedi, azonkívül bizonyos feltételek mellett a törvény 
rendelkezése szerint bárki arra is kötelezhető, hogy meghatározott 
számú személynek élelmezést adjon, takarmányát és vetőmagját, 
valamint közszükségleti cikkeit, műszereit, eszközeit stb. a hon
védelem céljaira átengedje. (96—120. §§.)

A nemzeti szempontok határozott előtérbehelyezése csak az 
első világháború után indult meg erőteljesebben. Ezt célozta első 
sorban az ingatlanok igazságtalan megoszlásának megszüntetésé
re irányuló 1920:XXXVI. tc. is, amelynek 1. §.-a a közérdekű 
földbirtokpolitikai célkitűzéseket részletesen felsorolja, de ren
delkezései kifejezetten gazdaságjogi jelleggel bírnak. Az ezzel a
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törvénnyel felállított Országos Földbirtokrendezó Bíróság létesí
tését szintén az ország gazdasági érdekeinek hatályos megvédése 
tette szükségessé s e mellett a szociális szempontok biztosítása 
hasonlókép ezt a célt szolgálja.

A nemzeti jövedelem arányosabb megosztására való törekvés 
mint gazdasági cél vonta maga után a munkavállalók szakszerve
zeteinek kollektív szerződését méltányosan szabályozni kívánó 
normáknak megalkotását és kötelezte a munkaadót a megszabott 
szolgálati idő elteltével a munkavállaló részére rendszeres időkö
zökben fizetéses szabadság megadására, a szolgálatból a törvény
ben szabályozott esetekben távozó számára végkielégítésben része
sítésére. Szintén főkép gazdasági okokból, a megélhetést nem 
veszélyeztető módon nyert a felmondási idő szabályozást, valamint 
az u. n. kötelező társadalombiztosítás, amelynek keretében a mun
kavállaló betegség, baleset, időelőtti rokkantság és elöregedés ese
tiében kellő támogatást kap. Minthogy továbbá az első világháborút 
követő gazdasági válság kapcsán a korona értékének katasztrófális 
zuhanása következtében előállott eltolódások a magánalkalmazot- 
tak illetményeinek és nyugdíjainak valorizálását, valamint arra 
való tekintettel, hogy végül 12.500 korona már csak egy arany- 
pengőnek felelt meg, a pengőértékben kötelező számítással 
kapcsolatban nem kevesebb mint 36 régebbi törvényünkben 
forint és korona értékben meghatározott összegek helyett a pen
gőben kifejezett érték megállapítását sürgették, az 1926:XVI. és az 
1928:11. tc.-ek a felmerült visszáságok megszüntetése végett mél
tányos átszámítást célzó rendelkezéseket léptettek életbe.

Azonban ezek s egyéb hasonló természetű intézkedések a gaz
dasági élet zavarait csak részben orvosolták, sőt a helyzet a húszas 
évek végén Északamerikában kitört nagy pénzügyi válság foly
tán, amely rövidesen Európára is átcsapott, még rosszabbra for
dult s ezért, hogy a jövőben a fenyegető bajoknak lehetőleg még 
ideje korán elejét lehessen venni, az 1931:XXVI. tc. a magyar gaz
dasági és hitelélet rendjének, valamint az államháztartás egyen
súlyának biztosítására átmenetileg igen mélyreható intézkedéseket 
tett.

A kormány első sorban arra kapott felhatalmazást, hogy a 
Termelés folytonosságának biztosítására mindaddig, míg ezt a gaz
dasági viszonyok kívánják, egyébként a törvényhozás hatáskörébe 
tartozó ügyekben is rendeletekkel szabályozhasson halasztási nem 
tűrő magánjogi- és eljárási kérdéseket, ezeknek megszegését bűn- 
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tethesse, esetleg elkobzással élhessen s végül az államháztartás 
egyensúlyát a közszolgáltatásoknak felemelésével vagy újabbak
nak behozásával biztosítsa, ezen felül pedig az állami kiadásokat, 
fokép a közszolgálati alkalmazottak egy részének elbocsátásával 
csökkentse. Azonban, hogy az országgyűlés ellenőrzési joga 
továbbra is érvényesülhessen, a törvény egyúttal egy 36 tagú or
szágos bizottságot szervezett, amelynek tagjai közül 2/3 a képvise
lő, 1/3 pedig a felsőház tagjai sorából választandó. A bizottság az 
országgyűlés elnapolása s esetleges feloszlatása után is változatla
nul működik. Hatásköre arra terjed ki, hogy a kormány által 
tervbe vett intézkedések helyességét megvizsgálja, de célszerűek
nek látszó intézkedések elrendelésére s önként érthetőleg a kor
mány felelősségre vonása iránt szintén tehet javaslatot.

Az első világháború után beállott gazdasági zűrzavarból való 
kibontakozása volt hivatva megkönnyíteni az 1925 dec. 12-én ki
bocsátott u. n. aranymérlegrendelet is, amelynek értelmében a 
kereskedők 1925 január elsején, ha pedig üzletévük a naptári esz
tendővel nem esett volna egybe, az 1925-ik és folyamán megkez
dett üzleti évük első napjának vagyonállagáról az 1925:XXXV. tc. 
által a korona helyett behozott pengőt véve számítási alapul, a lel
tárban és mérlegben teljesen új értékelést tartoztak keresztül vin
ni, hogy a korona romlása folytán az utolsó évtized folyamán foko
zatosan végbe ment értékeltolódások helyreállításával és a keres
kedelmi- és ipari vállalkozásokba fektetett tőkék valódi értékének 
kiderítésével a nemzeti vagyonnak ez az igen számottevő része 
ismét a hitel szilárd alapja lehessen.

Ugyanezt a célt szolgálta, noha más szempontból, a hitelsértés
ről szóló 1932 : IX. tc., amely büntetőtörvénykönyvünknek, vala
mint későbbi keletű több más törvényünknek (pl. 1920 : XXXVII., 
1923 : VIII. tc.-ek) elavult s a gyakorlatban hiányosnak bizonyult 
egyes rendelkezéseit új szabályozással cserélte fel, hogy a keres
kedő által vétkesen elkövetett s a hitelezőket megkárosító cselek
mények a csőd- és a csődönkívüli kényszeregyességi eljárásban 
megszabott feltételektől függetlenül legyenek megtorolhatók.

Szintén a gazdasági élet megszilárdítását célozta az a rendel
kezés, amely a Pénzintézeti Központnak és a Magyar Nemzeti 
Banknak, mint erre leghivatottabb tényezőknek azt a jogot adta 
meg, hogy nagyobb pénzintézeteknél és a Biztosító Magánválla
latoknál a vezető állások betöltésekor az arra való alkalmasság 
és rátermettség szempontjából a közérdeket mindig érvényesít- 
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hessek. Hasonló célú, bár eltérő jellegű az 1922 : XII. tc.-be felvett 
az a rendelkezés, amely a képesítéshez és engedélyhez kötött 
iparok számának emelésével a kontárok működési területét erősen 
csökkentette.

Ugyancsak a gazdasági közérdek megvédése lebegett szem 
előtt azoknak a jogszabályoknak megalkotásakor is, amelyek a 
trianoni bilincsek széttördelése titán az eddig elszakított ország
részek visszakerülésekor egyrészt a magyar jog, másrészt az 
imperiumot több mint két évtizeden át bitorló hatalmak jog
szabályai közt támadt összeütközéseknél a hazai gazdasági érde
keknek megfelelő megoldást biztosították. Ha pedig a változott 
viszonyok folytán teljesen új jogelvek alkalmazása elől sem 
lehetett kitérni, erre is sor került. Pl. a földbérlő szövetkezeteknél 
a földhaszonbérletre való társulásból eredő kérdések a szövetkezeti 
jog általános szabályai alapján megoldhatók nem lévén, megfelelő 
új jogi szerkezetet kellett létesíteni.

A visszacsatolt felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki 
területeinknek az anyaország gazdasági jogrendjébe illesztése 
szintén vetett fel olyan problémákat, amelyekre régebbi jog
szabályainkkal kapcsolatban előzmények nem is voltak s azért 
ezeknek megoldásáról is gondoskodnunk kellett. Pl. ilyen eset 
volt, ha a megszálló hatalom állampolgárai a megszállás idején 
elkövetett jogsértő cselekményeikért az igazságos megtorlástól 
tartva a felszabadult magyar területről a külföldre szöktek s az 
ilyképpen gondozás és művelés nélkül maradt ingatlanoknak 
ideiglenes hasznosítására nézve intézkedni kellett. (1730/1959. M. 
E. sz. rend.)

Hasonló természetű problémák merültek fel a védőjegyekkel 
és a versenyvédelmi joggal összefüggőleg, valamint a zsidók köz
életi és gazdasági térfoglalásának korlátozása alapján támadt új 
helyzetek folytán is.

Az állami bevételek növelésének szüksége, de azonkívül az 
üzleti verseny egyenlő feltételeinek megteremtése is a társulati 
adótörvény (1922 : XXIV. tc.) jelentős szigorítását vonta maga 
után. Minthogy pedig a társulatok száma sok ezerre rúgott s ezért 
az adózás alapjául szolgált mérlegekbe beállított tételek beható 
megvizsgálása rövid idő alatt keresztül vihető nem volt, a törvény 
a pénzügyi hatóságoknak az adókivetés helyességének megállapí
tása végett nemcsak az utólagos könyv vizsgálatot engedi meg. 
hanem a 3 évenként legalább egyszer megtartandó reviziót is elő
írja (1940 : XVII. tc. 16. és 33. §§.) s ezzel a társaságokat mérle



geik készítésénél a törvény legszigorúbb szemmeltartására kény
szeríti.

Már az első világháború után is mutatkozott nagy lakáshiány 
annak idején az építőipart erősen fellendítette. A tőkeszegény 
osztályok azonban a szükséges építési költségekkel nem rendel
kezvén, jelentékenyen növekedett az olyan részvénytársaságok 
és szövetkezetek száma, amelyek abból a célból, hogy a befizetők
nek bizonyos alapelvek szerint házépítési kölcsönt adjanak, be
fizetéseket gyűjtöttek.

Hogy azonban az építőtakaréküzlettel foglalkozó vállalatok 
szilárdsága biztosítva legyen, ahhoz megfelelő üzletterv s a vál
lalat életképessé tétele mellőzhetetlen volt, amelyet csak állandó 
ellenőrzés és állami felügyelet mellett lehetett elérni s ezt valósítja 
meg az 1941 : IV. tc. A hitelezőnek és az adósnak jogállását a 
gazdasági élet kívánalmainak megfelelő módon rendező jogszabály 
a hitelt mint jelentőségének megfelelő jogi és gazdasági tényezőt 
iktatja be a termelés vérkeringésébe, hogy az önálló intézmény 
gyanánt célját minél tökéletesebben megvalósíthassa.

IV.

Azonban ha a forgalmi jog elsősorban gazdasági szempontok
ból alkotja is meg szabályait, ezeken belől az egyéni szabadság
jogokat mindig tiszteletben tartja. Magasabb célokból a termelés
nek átmenetileg tervszerű irányítása önként érthetőleg még nem 
tekinthető az egyéni érvényesülés korlátozásának. A tervgazdál
kodás különben is már természeténél fogva csak rövid időre tart
ható fenn, mert a fogyasztás emelkedésére vagy csökkenésére, 
rendes viszonyok közt igen sok irracionális tényezőnek van be
folyása s ezeket előre figyelembe venni soha sem lehet. A politikai 
államvezetés művészete éppen abból áll, hogy viszont rendkívüli 
helyzetben az összességi és egyéni érdekeket egymással olykép 
hozza összhangba, hogy az egyén, aki munkásságát időlegesen 
magasabb célok szolgálatába állítja be, érezze, hogy ezzel tulaj
donképpen továbbra is saját boldogulásán fáradozik.

A mindenkori állapotnak legjobban megfelelő új gazdasági 
jognak kialakulása rendszerint csak tapogatódzásokkal és kísérle
tezésekkel mehet végbe. Ezt a célt szolgálják a bizonyos időtartam
hoz kötött, 5, 4, 5 vagy még több évre szóló gazdasági munkatervek, 
melyektől már csak egy lépés választja el az ú. n. gazdasági élet
tér eszméjét, midőn a határon belől élők egymásrautaltságán túl 

1
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az államok kölcsönös érdekei is figyelembe jönnek s ezek alapján 
esetleg nem csupán szomszédos országoknak, hanem egész föld
részeknek gazdasági helyzete és adottsága szabja meg a termelés
nek és a csereforgalomnak mértékét és irányát.

Mihelyt valaki felül tud emelkedni az egocentrikus gondolat 
kicsinyességén és tarthatatlanságán s felismerni képes a közösség 
magasabb céljaiba való bekapcsolódás szükségességét, azonnal 
hajlandónak mutatkozik a közvetve saját érdekeit is előmozdítani 
alkalmas áldozatok meghozatalára. Ugyanez a jelenség azonban 
az államközi életben sem ritka. így jön létre az élettér vagyis egy 
olyan összterület kialakítása, amelynek lakossága magasabb gaz
dasági és politikai egységbe tömörül s nemzeti érdekeit az összes
ség külön érdekeinek alárendelni kész. Az élettér földrajzi vona
lait tehát mindig valamely vezérlő eszme húzza meg s ezeken 
a határokon belül a népközösséget sajátos gazdasági életforma 
keretei közé szorítja. Mivel pedig minden nép, nemzet vagy állam- 
közösség életfelfogásában, szokásaiban, hajlamaiban és politikai 
célkitűzéseiben egymástól többé-kevésbé eltér, továbbá egyes or
szágok lélekszámban vagy műveltségi színvonalban magasabb 
fokon állanak, mint a velők sorsközösségbe jutattak, kell támadnia 
egy vezető közösségnek, amely az alacsonyabb kulturális fejlett
séget elért közösséget arról, hogy egyetemes magasabb célok érde
kében bizonyos vonatkozásokban magát átmenetileg egy másiknak 
alá kell rendelnie, meggyőzni s azt önkéntes, közös munka válla
lására rábírni képes legyen.

Marshall Alfréd angol közgazdász szerint annak, aki a gaz
daságtan államközi összefüggéseit behatóbban tanulmányozza, 
nehéz jó hazafinak lennie vagy éppen ilyennek hírében állania- 
Ezzel azonban Marshall csak arra akar rámutatni, hogy a világ 
árucsereforgalmának sírna menete a nemzetközi munkamegosztá
son és a kölcsönös segítségen nyugszik. Ezt mindenkinek, ha csak 
a világgazdaságba való bekapcsolódás által nyújtott előnyökről 
lemondani nem kíván, be kell látnia, tehát minden nemzet már 
csupán saját érdekében is kénytelen a másiknak engedményeket 
tenni.

A kölcsönösség erős érvényesülése folytán a világgazdasági 
jognak nincs és nem is lehet soha kifejezetten nemzeti szinezete, 
mert a kialakításában résztvevő országok jogaiból az összességre 
nyereséget jelentő szabályokat tekintet nélkül arra, vajjon nagyobb 
vagy kisebb állam jogalkotó tevékenysége termelte-e ki azokat, 
nyomban át kell vennie. Sőt legtöbb ország belföldi gazdasági 
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joga is többnyire nélkülözi a jog egyéb területein inkább észlel
hető nemzeti sajátosságokat, mert már természeténél fogva magán 
viseli a nemzetközi jelleg bélyegét. Ez az elv legfeljebb annyiban 
szenved kisebb-nagyobb változásokat, amennyire a belföldi külön
leges viszonyok ezt netalán megkövetelnék.

A gazdasági jog fejlődéstörténete szintén azt bizonyítja, hogy 
jogszabályainak kialakulásánál a nemzetek kölcsönhatása mindig 
nagy fokban érvényesült. A gyakorlatban bevált intézményt vagy 
jogszabályt az államok egymástól habozás nélkül átvették, esetleg 
azt meg is javították, anélkül azonban, hogy az alapeszmétől 
eltértek volna. Többek közt iskolai példája ennek a múlt század 
kilencvenes éveinek elején Németországban életre hívott korlátolt 
felelősségű kereskedelmi társasági alakzat, mely a gyakorlatban 
a hozzá fűzött várakozásnak annyira megfelelt, hogy rövidesen 
jóformán Európa csaknem valamennyi állama átvette, mert azt 
a célt, hogy a részvény társasági jog terén észlelt egyes hiányok 
kiküszöböltessenek, meg tudta valósítani s ennek elérésére az 
adoptáló államok mindegyike régen törekedett.

A gazdasági élet zavartalanságát nem annyira új gazdasági 
rendszereknek életbeléptetése, mint inkább a meglevőknek, ennél
fogva megszokottaknak, korszerű tökéletesítése biztosítja. Ennek 
megvalósítására mindenek előtt a termelő erők összhangzatos mű
ködése elé gördült akadályokat kell elhárítani s ezzel az egysége
sítésben rejlő erőt fokozni. Ez a törekvés nyilvánult meg pl. a gaz
dasági cselédek szolgálati idejének rendezéséről szóló 1935:11. 
t.-c.-ben, mely megállapítja, hogy a gazdaságban alkalmazott évi 
cselédek szolgálati éve az ország egész területén március 31-ikével 
végződik, mert ezzel az intézkedéssel egy csapásra megszűntette a 
szolgálati időnek úgyszólván vidékenként való változásából eredő 
hátrányokat, azonkívül pedig kifejezésre juttatta a különböző 
társadalmi osztályok egymásrautaltságának és kölcsönös véde- 
lemreszorultságának gondolatát. Ebből fakad a gazdatartozások 
rendezésének eszméje is, valamint a köztámogatásban részesülő 
részvénytársaságok, szövetkezetek és korlátolt felelősségű társa
ságok állami ellenőrzés alá helyezése (4.600/1933. M. E. sz. rend.), 
a hites könyvszakértők önkéntes vagy kötelező igénybevétele 
(1930 :V. t.-c. 73. §., Pénzint. Közp. alapsz. 7. §.), a részvénytár
sasági és szövetkezeti alapszabályoknak cégbírósági felülvizsgá
lata s ennek alapján azoknál a jogegység megteremtése stb.

De a gazdasági élet zökkenésmentessé tétele után gondoskodni 
kell olyan rendszabályokról is, melyek a termelésben résztvevők 
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közt a vagyon- és jövedelem megoszlását a méltányosságnak meg
felelően viszi keresztül s a közérdekre káros árkalkulációt kivonja, 
az egyoldalú üzérkedés lehetősége alól. A termelés eredményének 
fokozásán felül intézkedni kell tehát arról is, hogy a termelő társa
dalom tagjai szellemük és erejük megfeszítésekor érezzék és tud
ják, „hogy kezdeményükkel, személyiségük szüntelen latbaveté- 
sével bővíthetik egyéni és családi életüket, hogy tulajdonszerzésé
vel védhetik magukat és gyermekeiket a jövő olyan bizonytalan
ságaival szemben, amikor csak a család részéről a múltban kifej
tett munka gyümölcseiből élhetnek és munkabérüket, fizetésüket 
a piacon úgy költhetik el, arra fordíthatják, ami egyéniségüknek, 
kultúrájuknak leginkább megfelel“. (Kovrig).

V.

Ha az élet által is gyakran igazolt axióma az, hogy a gazdasági 
viszonyok zavartalansága csak akkor várható, ha a termelésben 
vagy az árúcsere lebonyolításában közreműködők egyéni érdekei
ket szükség esetén alá tudják rendelni az összesség egyetemes 
szempontjai által kívánt megszorításoknak, a gazdasági jog sze
repe kiváltképen abban áll, hogy ilyenkor az egyéni érvényesülést 
egyensúlyba tudja hozni az életviszonyoknak a fennforgó körül
mények közt szükségessé vált szervezettségével. A szabadság foka 
és a szervezettség terjedelme tehát az adottságoknak megfelelő 
kaleidoszkópszerű változásoknak van kitéve, mert a szervezettség 
azt, aki minden korlátozás nélkül óhajt érvényesülni, bizonyos 
alapelvek szemmeltartására kényszeríti, amelyek így a féktelen 
gazdasági versenv elé sorompókat állítanak. Pl. kartelltörvényünk 
(1931 : XX. t.-c.) az olyan megállapodást vagy határozatot, mely 
árúra vonatkozóan a termelés, a forgalom vagy az áralakulás 
tekintetében vagy pedig egyébként a gazdasági versenyt korlátozó, 
illetve azt más módon szabályozó kötelezettséget állapít meg, csak 
írásba foglalva ismeri el érvényesnek, mivel csakis ennek alap
ján dönthető el teljes bizonyossággal, vajjon adott viszonyok közt 
a megállapodás nem ütközik-e közérdekbe? Ha erre a kérdésre 
a válasz igenlő lenne, a megállapodás nemcsak, hogy jogvédelemre 
nem tarthat számot, hanem mint visszaélés megtorlásban is része
sül. Amint viszont olyan vállalatok, melyek a termelés céljait 
akarják előmozdítani, de kellő tőkeerejük erre nincs, pl. az ener
giát előállító, a háziipari vagy kohászati stb. vállalatok, az adózás 
mérséklésében vagy gépek és felszerelések igénylésében álló jogo- 
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sultságban, olcsóbb áramszolgáltatásban stb. álló kedvezményekre 
tarthatnak számot, amelyek nyújtása által azután az állam köz
vetve az árak szabályozására is befolyást gyakorolhat, midőn a 
kedvezményeknek feltételeit is megszabja. Az iparfejlesztésről szóló 
1931 : XXL t.-c. erre nézve fontos alapelveket tartalmaz. A ked
vezményben ugyanis csak legalább 30 lóerő mechanikai munka
szükséglet mellett 20 munkásnál többet foglalkoztató vagy egyéb
ként gyári jellegű, továbbá közhasználatú energiatermelő és el
osztó vagy legalább 50 házi iparost rendszeresen foglalkoztató 
vállalatok s kisipari szövetkezetek részesíthetők, melyeknek támo
gatása akkor közérdekű, ha olyan cikkeket gyártanak amelyeket 
eddig hazánkban vagy egyáltalán nem, vagy pedig nem olyan 
mértékben állítottak elő, hogy a fogyasztás jelentékenyebb részét 
fedeznék.

A háborúnak egyik legismertebb és leggyakoribb kísérő jelen
sége a nyersanyagokban előállani szokott hiány s ennek folytán 
a kínálat egyre jobban mutatkozó csökkenésének következménye- 
kép az árak fokozódó emelkedése. Ha ez olyan területekre is átcsap, 
amelyeken a drágulás a meglévő készletek indokolatlan, tehát 
mesterséges visszatartása miatt áll elő, akkor nem természetes, 
hanem tudatos, tisztán önérdekeket szolgáló árdrágítással állunk 
szemben, amely, ha tárgya közszükségleti cikk, a közérdeket sérti 
s ezért a legszigorúbb megtorlásokkal fojtandó el. A büntetés 
ilyenkor nemcsak magas pénzbüntetés és szabadságvesztés, hanem 
a megszégyenítő és visszariasztó testi fenyíték is lehet.

Az első világháború alatt hozott, az árdrágító visszaélésekről 
szóló 1916 : IX. t.-c. a következő megkülönböztetéseket tette, visz- 
szaélés: 1. közszükségleti cikknek a saját házi, gazdasági vagy 
üzemi szükségletet aránytalanul meghaladó mennyiségnek nye
részkedés céljából való beszerzése, illetve a forgalomból vissza
tartása, 2. nem kereskedők vagy ügynökök részéről közszükség
leti cikkeknek árusok s kereskedők számára közvetítése és 3. 
közszükségleti cikknek indok nélküli megsemmisítése, használ
hatatlanná tétele stb. Ez a kellő tapasztalat nélkül készült törvény 
a gyakorlatban azonban nem vált be. A helyébe lépett 1920 : XV. 
t.-c. már 7 pontba foglalja s a tényálladéki elemeket szinte az 
aprólékosságig menően növelve sorolja fel az árdrágítás eseteit, 
melyeknek büntetését is jelentékenyen megszigorítja. Ez a törvény 
az ártúllépés, az árú- és a munkabéruzsora, az árdrágítóüzérkedés, 
az árúelvonás, az árúcsempészet és az árúkiadás jogtalan meg
tagadásának eseteit különbözteti meg, de azért a bajokat még a bot
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büntetés átmeneti behozatalával sem tudta kellőleg orvosolni s ennél
fogva szükségesnek látszott a védekezést az ú. n. árelemző bizott
ságok felállításával, amelyek a készleteket, a termelési költsége
ket s a méltányos liaszonkulcsot tekintetbe véve az árakat maxi
málják, kiterjeszteni. A harmincas évek elején az északamerikai 
pénzügyi válságnak nálunk is erősen érezhetővé válása folytán 
kormányrendelet (1200—1933. M. E. sz.) már a második világhá
ború kitörése előtt felállítja az árelemző bizottságot, a háború ki
törése után pedig a 8.300—1939. M. E. sz. rendelet a közszükség
leti cikkeknek és a mezőgazdasági terményeknek az 1939. évi aug. 
26-iki színvonalra rögzítését viszi keresztül. Ezt kiegészíti az 
1959. évi szept. 1-iki lakbéreket rögzítő 550/1940. M. E. sz rendelet, 
melyet a gazdasági viszonyok rosszabbodása folytán további 
újabb ár-rögzítő rendelkezések követtek. Az árak emelkedésének 
meggátlását közvetve célozta a részvénytársaságok és szövetkeze
tek üzleti eredményeinek felhasználását megszorító s az erősebb 
tartalékolást kimondó több rendelet, amelyek a fizetési eszközök
nek nagyobb mérvű forgalomba kerülését akadályozták meg.

A háborús nyersanyag gazdálkodásnak legfőbb célja mindig 
a hadiüzemek zavartalan működésének fenntartása. Ez a meglévő 
készleteknek számbavételét, illetve azoknak bejelentési kötelezett
ségét és zár alá vételét vonta maga után. Mindezek és más kény
szerrendszabályok azonban a kereskedelem mozgási szabadságát 
egyre jobban megszorították s a helyzet a különböző gazdasági 
válságok és a második világháború elhúzódása folytán végre oda 
fajult, hogy a kereskedelem csaknem puszta termékelosztási te
vékenységgé zsugorodott össze, mert sok kereskedő működése ma 
világszerte arra szorítkozik, hogy az árúk szétosztását a megsza
bott arány szerint a vevők közt elvégezze.

Míg régebben, mondják, a kereskedőnek egyéni ötletességével, 
erőkifejtésével, tőkéjével és kockázatvállalási készségével kellett 
azokat az árúkat, melyekben kereslet mutatkozott vagy fogyasz
tásukra kilátás nyílt, felkutatni, a termelőtől beszerezni és a piacra 
juttatni, addig a háborús korlátozások idején feladata mindössze ab
ban áll, hogy a számára az árú-felosztó szervek útján a fogyasztók 
részére kiutalt árúkat az ezekhez való jogukat igazolni képes vevők
nek továbbítsa. Az igazolás eszköze a hatóságilag kiállított jegy, 
amelynek beszedésével és a hatósághoz való visszajuttatásával a 
kereskedő szerepe véget ér. Mivel pedig a nélkülözhetetlen köz
szükségleti cikkeknek az illető fogyasztási körzetben kellő meny- 
nyiségben rendelkezésre állásáról maga az állam gondoskodik s 
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többnyire a szállítási, pénztári engedmény stb. kedvezményeket, 
valamint az elporladás, megromlás, apadás stb. folytán elszámolás 
alá nem kerülő mennyiségeket is részletesen szabályozza, az eladat
lanul maradt árut pedig visszaveszi, végeredményében a kereskedő 
a legtöbb kockázattól mentesül és úgyszólván csupán közreműködő 
tevékenységet folytat, viszont azonban a nyerészkedési lehetősé
gek elől is teljesen el van zárva és az a felelőssége is megszűnik, 
amely a kikötött és a törvényi minőség vagy a szállítási határ
idő tekintetében egyébként terhelné, mert ezeknek a feltételeknek 
betartása rendszerint nem tőle függ.6

Ez az állapot azonban kétségtelenül átmeneti, mert a békés 
idők beálltával a kereskedő egyéni munkásságának jelentősége 
ismét meg lesz s ezért felesleges volna magában a kereskedelmi 
törvényben is a mai kivételes viszonyoknak megfelelő változásokat 
keresztül vinni.

VT.

De a két világháborúnak, illetve a kettőt elválasztó időszakban 
egymást követő válságoknak hatása alatt az árúcsereforgalom jog
szabályainak egy része olyan változásokon is ment át, hogy régebbi 
kereskedelmi jogunk egyes részeinek gyökeres és tartós átalakulá
sával is számolnunk kell, mert nem egy, eredetileg csak át
meneti jellegűnek szánt rendelkezés a gyakorlatban nélkülözhetet
lenné válik s ezek véglegesítése elől, minthogy az előbbi jogállapot 
visszaállítása valóságos anachronizmust jelentene, többé kitérni 
nem lehet.

Többek közt pl. a zsidók gazdasági térfoglalásának korlátozá
sáról az 1939 : IV. t.-c.-ben kimondott nagy számú megszorítások, 
amelyek az ipari, kereskedelmi, bányászati, kohászati- bank- és 
pénzváltóüzleti, biztosítási stb. vállalatokban és mezőgazdasági 
üzemekben a zsidó alkalmazottak arányszámára, illetményeire 
stb. vonatkoznak, megszűnni aligha fognak, sőt, mivel az arány- 
szám kedvezőbben lett megállapítva, mint az a zsidóság országos 
abszolút lélekszámúnak megfelel, előreláthatólag még szigorúbb 
rendelkezéseknek fognak helyt adni. Az öntöző gazdálkodásról szóló 
1937: XX. t.-c. kényszer jellegű szabályai is a többtermelés érde
kében inkább szaporodni, mint csökkenni fognak. Hasonlókép az

6 V. ö. Halla A: A keresk. fejlődésnek útja és annak következményei 
a gazdasági jogban. Gazd. Jog, 1943. febr. szám. 
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újabban elrendelt kényszertársulások, minők pl. a fűszerpaprika- 
termelők szövetkezete (1890—1934. M. E. sz. rend.) vagy a már 
1931-ben a XIX. t.-c. szerint felállított „Cukorrépatermelők Orszá
gos Szövetsége" stb. jelentőségüket a háború után sem veszítik el, 
csak célkitűzéseik idomulnak majd a megváltozott viszonyokhoz. 
Pl. az 1931 : XIX. t.-c. megalkotására annak idején azért volt szük
ség, mert az évek óta folyton súlyosbodó cukorválság nyomása 
alatt a főbb cukortermelő országoknak érdekeltségei az egyes ál
lamok által külföldre szállítható cukormennyiségekre nézve egy
mással szerződésre léptek s ennek következményekép Magyar
ország akkori cukortermelési lehetősége korlátok közé szorult, mivel 
a belső fogyasztás kielégítése után fennmaradó felesleg a világ
piacon elhelyezhető nem lévén, a hazai cukorgyártást csökkenteni 
kellett.7 Ezért vált időszerűvé a magyar cukorrépatermelők érde
keinek védelmére országos szövetséget létesíteni. Ha már most a 
megváltozott viszonyok folytán a cukorrépatermelést nem korlá
tozni, hanem ellenkezőleg növelni kell s erre a cukorrépatermelők 
jogszabály alapján kényszeríthetők is, az országos szövetség fel
adata a többtermelés ellenőrzése lesz, mert az 1941 : X. t.-c. már a 
közellátás érdekeit veszélyeztető cselekménynek nyilvánítja, ha 
valaki nem olyan mennyiségben termel, mint ahogyan ezt az ér
vényben levő jogszabály elrendeli, de ki fog terjedhetni műkö
dése az említett törvény 1. §-ában felsorolt egyéb esetekre is.

7 Európa répacukortcrmclése az 1931 : XIX. t.-c. meghozatala idejében 
már mintegy 25%-kal nagyobb volt, mint az első világháború kitörésekor.

Az sem valószínű, hogy az utóbbi években kifejezetten a 
háború nyomása alatt keletkezett gazdasági jellegű törvényeink 
a béke beálltával kivétel nélkül mind hatályukat veszítenék, ha 
fenntartásuk a nem kivételes viszonyok közt is indokolt. Ez nem 
csak azoknál a törvényeknél elképzelhetetlen, amelyeknek meg
alkotását a háború csak siettette, de békés állapotok mellett is 
előbb-utóbb sor került volna reájuk, mint pl. a mezőgazdasag 
fejlesztéséről szóló 1942 : XVI. t.-c.-nek, a munkaviszony egyes 
kérdéseinek szabályozásáról szóló 1937 : XXXI. t.-c.-nek a munka
időről, a legkisebb munkabérről s az évenkénti fizetéses szabad
ság kötelező megadásáról, az 1938 : XII. t.-c.-nek a gazdasági 
munkavállalók öregségi biztosításáról vagy az 1938 : XXXVI. 
t.-c.-nek az iparban, kereskedelemben, a bányászatban és kohá
szatban alkalmazott munkások gyermeknevelési pótlékáról (csa
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ládi bér) szóló rendelkezései, hanem egyéb törvényeknél is, ha 
olyan vívmányokat jelentenek, amelyeknek elejtése a természetes 
fejlődés útján hanyatlást jelentene s így a normális viszonyok 
helyreállítása után is legfeljebb bizonyos módosításokra fognak 
szorulni, de véglegesen többé meg nem szüntethetők.

A példák hosszú sorát hozhatnék fel annak igazolására, hogy 
a koreszme kezdeményezésére megvalósított reformok jelentékeny 
részben ilyen természetűek. Ez az elv még a gazdasági életterek 
megvalósulása esetén is érvényesülni fog. Pl az 1931 : II. t.-c. 
egyes mezőgazdasági termények és termékek, valamint állatok és 
állati termékek állami ellenőrzőjeggyel való ellátását abból a 
célból tette lehetővé, hogy ezek más hasonló, de minőségileg alá- 
rendeltebb árúktól megkülönböztethetők legyenek. Az ellenőrző
jeggyel való ellátás azonban rendszerint a kedvezőbb áron történ
hető értékesítést is biztosítja, ami pedig a kötött gazdálkodási rend
szer mellett is mindig változatlan érdeke lesz a termelőnek. Ha
sonlókép az 5610—1931. M. E. sz. rendelettel felállított Országos 
Hitelügyi Tanács működése sem válhatik többé feleslegessé. A tőke 
mint termelési tényező semmiféle, saját talpán járni képes gazda
sági rendszer mellett sem veszítheti el szerepét s ennélfogva az 
egészséges tőkeképződés akadályainak elhárítására s más gazda
sági érdekekből is állandóan szükség lesz megfelelő tanácsadó 
szervre. Ugyanez áll a nem régiben létesített „Országos Mező
gazdasági Tanács“-ról (1685/1943. F. M. sz. rend.), amely a gazda
ságos mezőgazdasági termelést hivatott irányítani.

Az eddig felsorolt adatokból, úgy hisszük, megállapítható, 
hogy a régi gazdasági rendet egy újabb, az eddiginél tökéletesebb 
kezdi felváltani, amelynek végleges alakját azonban ma még nagy 
vonásaiban sem lehetne felrajzolni, mert arra a második világ
háborúnak befejezése után kialakuló politikai helyzetnek lesz 
döntő befolyása. Csupán azt tarthatjuk valószínűnek, hogy a béke 
helyreálltával az állami beavatkozás mérve mindenütt erősen 
csökkeni fog. A gazdaságtörténet tanusága szerint ugyanis az ilyen 
állandó korlátozások huzamosabb ideig fenn nem tarthatók, mert 
egyéni kezdeményezés és vállalkozási kedv nélkül a forgalom el- 
senyved, sőt az ennek folytán tűrhetetlenekké váló viszonyok 
újabb gazdasági válságokra vezetnek. Bizonyosra vehetjük, hogy 
amint a múltban mindig voltak olyan kérdések, melyeknek sike
res megoldása csak béklyóktól ment tevékenység mellett vált le
hetségessé, úgy a jövőben is lépten-nyomon fognak felmerülni 
hasonló problémák, ahol ennek szükségessége nyilvánvaló lesz.
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Az összesség érdeke ilyenkor, mint eddig, ezentúl is csak azt fogja 
parancsolni, hogy minden a közérdeket sértő működés elvi szem
pontból megakadályoztassék.

A két világháború borzalmainak van egy hatásaiban eléggé 
fel nem értékelhető komoly ellentétele is s ez RÖPKE VILMOSnak? 
korunk egyik újabban gyakran idézett közgazdasági tekintélyé
nek véleménye szerint az a szellem-erkölcsi érettség, amelyet épen 
a háborúk váltottak ki az emberek millióinak leikéből. Ez a gigászi 
küzdelem t. i. kézzel foghatóan kimutatta, hogy nincs állam vagy 
nép, amely ne szorulna rá a másikra, mert a világgazdaság olyan 
egység, a melynek bármely részében való megbontása előbb-utóbb, 
a most mindenütt egyre érzékenyebben jelentkező árú-hiányhoz 
vezet. Röpke ezért a holnap világgazdaságát egyedül olyan állam
szerződések útján tartja megszilárdíthatónak, a melyekben a ke
reskedelmi szabadság és egyenjogúság mellett a „suum cuique" 
elve a legszigorúbban érvényesül. Az ezen alapuló belföldi gazda
sági joggal párhuzamosan kell tehát egy olyan államközi gazda
sági jogrendszernek is felépülnie, mely a nemzetek közti ellen
tétek és súrlódások megszűntetésére nemcsak alkalmas, de képes is 
legyen. Ennek eszközei pedig szerinte a nem túl magas vámok, a 
legtöbb kedvezmény-elvének alkalmazása, a nyitott ajtó politi
kája, az aranynak mint fizető eszköznek minden deviza ellenőrzés 
és clearing szerződés nélkül régi szerepébe való visszahelyezése-

VII.

A gazdasági jog fejlődésének újabb irányait megvilágítani 
célzó törekvésünk szükségessé teszi, hogy a teljesség kedvéért az 
aranynak mint fizetési eszköznek jelentőségére, valamint azokra 
a kísérletekre, amelyek az arany uralmának megdöntésére irá
nyulnak, szintén kitérjünk.

Ismeretesek az aranynak azok a kiváló tulajdonságai, ame
lyek alapján fizetési eszközként való felhasználása évezredek óta 
általános. Ezek közül a főbbek a következők: 1. kis térfogatban 
nagy értéket képvisel, 2. ennélfogva fizetési eszköznek kiválóan 
alkalmas, 3. nem rozsdásodik s ezért elpusztíthatatlan, 4. értéke 
kevés ingadozásnak van kitéve s elvileg állandónak tekinthető,. 
5. értékéből darabokra osztva sem veszít, 6. iparilag sok féle célra

8 Röpke W.: Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart. Erlenbach—Zürich 
1942, 377. old.



dolgozható fel, 7. könnyen elrejthető és 8. csere-értéke világszerte 
azonos és közismert. Ezen kívül az aranynak még több olyan tu
lajdonsága van, melyek folytán ez idő szerint más anyaggal pó
tolni nem lehet s ennélfogva, míg ennek lehetősége be nem követ
kezik, ellenkeznék az észszerűséggel is, ha mint teljesen bevált 
anyagot más, de kevésbbé megfelelővel helyettesítenők.

De az arany nemcsak mint fém, hanem mint a nagy gazdasági 
egységeknek egymásközti kölcsönös árúforgalmában az elszámo
láshoz legalkalmasabb eszköz is nélkülözhetetlen. A különböző át
írási és elszámolási rendszerek, amelyeket a modem üzemtan és 
statisztikai tudomány valamint a banktechnika kifejlesztett, csak 
részben alkalmasak az arany mellőzésére s ezért azzal a lehetőség
gel, hogy az arany a háború után számos vonatkozásban ismét hoz
zájut előbbi szerepéhez, komolyan számolnunk kell. Ezzel a kér
déssel világszerte állandóan a legkiválóbb közgazdászok foglalkoz
nak s fejtegetéseikből azt a tanulságot szűrhetjük le, hogy az em
beriség történetében a papírpénz uralmának állandósítása nemcsak 
haladást, de még csak megállást sem jelentene, sőt határozott 
visszaesés volna s ebben az esetben számolnunk kellene a hanyat
lásnak gazdaságilag összes káros következményeivel. Kétségtelen, 
többek közt ezt Franciaország példája bizonyítja, hogy egy nem
zet nagysága nem a bankok pincéiben felhalmozott arany meny- 
nyiségétől függ, amint biztonsága sem az erődítményeibe béepített 
cement tömegével arányosan emelkedik, de annyi bizonyos, hogy 
az arany a közgazdaság szolgálatába állítva oly tökéletesen tudja 
feladatát mint fizetési eszköz betölteni, hogy ezen a téren ver
senyen kívül áll. Egy nemzet életerejét, szellemi felkészültségét, 
munkakedvét és összetartozási érzetét természetesen az arany soha 
sem helyettesítheti. A nemzet igazi ereje erényeiben és öntudatá
ban rejlik. Ezeknek hiányát az arany tehát nem pótolhatja. (Roche). 
De ezeket a fogalmakat épp oly kevéssé lehet egymással szembe 
állítani, mint pl. a hazafiságot és a vallásos érzést, melyek mindig 
csak fegyvertársak, de ellenfelek soha sem lehetnek.

Az arany legfőbb szerepe a világgazdaságban a nemzetközi 
fizetéseknél van. Ha t. i. valamelyik állam egy másikkal szemben 
be- és kivitelét árúkban kiegyenlíteni nem képes, erre a célra a 
hiány fedezésére az aranyat használhatja fel. Ennél a műveletnél 
az arany nem annyira pénz, mint inkább árú gyanánt szerepelhet, 
mint a melyet minden ország és bármely időben hajlandó köve
telése kiegyenlítéséül elfogadni. A kőolaj, az acél, a szén, a gabona, 
a bőr, a szövet s még számos más közszükségleti cikk megfelelő 



tárolás mellett erre a célra ugyan szintén alkalmasak lennének, de 
mivel ezeknél az áringadozások sokkal nagyobbak, nemzetközi 
tartozások kiegyenlítésére csak akkor jöhetnének komolyan szám
ba, ha ár-színvonalukat az aranyéhoz hasonlóan sikerülne rögzí
teni, aminek azonban jelenleg annyi akadálya van. hogy leküzdé
sére még hosszú ideig semmi kilátás sincs.

Az az állam, mely az arany fedezet nélküli papírpénz útján 
egyenlíti ki árútartozásait, tulajdonkép az eladónak nem ad ellen
értéket, mert pénze csak kifejezője az értéknek, de nem valódi 
érték. Alapja a pénz vásárló erejébe vetett kollektív bizalom, 
amelyet kényszerrendelkezésekkel hosszabb ideig is fenn lehet 
tartani, de egy szép napon ép úgy elérkezik a kiábrándulás, mint 
annál a magát gazdagnak vélő embernél, aki ékszereinek értéke
sítésénél tudja csak meg, hogy amit drágakőnek hitt, értéktelen 
üveg. Az ércfedezet hiányában kiadott papírpénzen ugyan szin
tén lehet vásárolni, de ez, mint ahogyan már a XVIII. század is 
felismerte, egyedül azért lehetséges, mivel mint minden árúnál, 
úgy a papírpénznél is meg van a fizetési eszköznek két jellegzetes 
tulajdonsága, hogy t. i. alkalmas értékelésre és más árúnak meg
mérésére. Ebben az értelemben minden árúcikk egyúttal pénznek 
is tekinthető.

Az évenként kibányászott arany mennyiségéről csak a XV. 
század óta állnak megbízható adatok rendelkezésünkre. Ezek sze
rint a XV. században az évi aranytermelés csupán 20.000 kg-ra 
rúgott, de már a múlt században elérte a 120.000 kg-ot, ma pedig 
mintegy 1.300.000 kg-ot tesz ki. Az évi növekedés Cassel svéd köz
gazdász szerint ennek a mennyiségnek 2—3 %-a. Minthogy azon
ban az arany-lelőhelyek már világszerte feltártaknak tekinthetők, 
a meglévő aranybányák pedig lassanként kimerülnek, egyelőre 
nem valószínű, hogy a jelenlegi aranytermelésünk nagyobb mérv
ben emelhető legyen. A világháború alatt már jelentékeny vissza
esés is mutatkozik. Ezért az arany árának csökkenésével annyival 
kevésbbé lehet számítani, mert a rendelkezésre álló aranykészlet 
már most sem felel meg a keresletnek.

Az első világháború idején egyes államok az arany bcszer- 
zésének nehézségei miatt kénytelenek voltak az aranyfedezeti 
rendszert elhagyni, de a háború után nyomban egymás után töre
kedtek arra visszatérni. Nálunk a Magyar Nemzeti Bank alap
szabályainak 83. cikke értelmében a bank köteles oly aranykész
let gyűjtéséről gondoskodni, hogy mihelyt a pénzegységnek az 
aranyhoz való új aránya meg lesz állapítva és az államnak a 



bankkal szemben fennálló adóssága 30 millió aranykoronára le
apad, a készfizetések megkezdhetők legyenek.

Mikor Anglia 1925-ben az aranyalapra való visszatérését sür
getni kezdte, a világ látható aranykészletének már 44 %-a az 
Egyesült Államok birtokában volt, noha 1914. előtt az az arány 
még csak 27 %-ra rúgott. Az európai államok a háború előtti 59 
% ból mindössze 36 % -ott tudtak visszaszerezni, minthogy az arany 
iránti keresletet a világpiacon az ezüstfedezetről aranyra történt 
áttérések folytán még egyes keleti államoknak szükséglete is növelte. 
Alig férhet hozzá kétség, hogy az arany vásárlási láz a mostani 
háborít befejezése után ismét fel fog lépni. Annak idején Hjalmar 
Schacht, a német Birodalmi Bank elnöke sem titkolta, hogy elv
ben az arany fedezeti rendszer híve s Németország csak kénysze
rűségből volt kénytelen ettől eltérni. Tudvalevőleg az első világ
háború kitörése előtt a világ aranykészlete általában az egyes 
országok gazdasági súlyával arányban álló módon oszlott meg s 
ennélfogva az árak aranyban kifejezett értéke világszerte kevés el
térést mutatott, mert ha valahol az árak estek, azonnal jelentkeztek 
arannyal fizető külföldi vásárlók, viszont az árak emelkedése a 
belföldi vevőket arra kényszerítette, hogy szükségleteiket külföl
dön szerezzék be, de minthogy ehhez szintén aranyra volt szüksé
gük, a belföld aranykészlete a vásárlás arányában csökkent.*

Ezt a természetes kiegyenlítő folyamatot a négy évig tartó há
ború, amely az árúcsereforgalmat erősen megbénította, lehetet
lenné tette, mert minden állam arra törekedett, hogy jegybankja 
aranykészletének növelésével bankjegyeinek árfolyamát lehetőleg 
emelje. De ez csak a győztes és a semleges államokban sikerült s 
ennek folytán az eltolódások aránytalanul nagyokká váltak. Pl. 
míg Németországban a világ aranykészletéből egy lakosra 20 cent, 
addig Svájcban 100 dollár értékű arany jutott. Az óriási hadisarc
cal sújtott Németországból, a melynek 1929-ben jegybankja pin-

’ Hogy az ár-kiegyenlítődés egyes vonatkozásokban akadályokba ütkö
zött, annak különleges okai is voltak, pl. a munkabéreknél mutatkozott nagy 
eltéréseknél kétségtelen, hogy abban a minél nagyobb nyereségre törekvő és 
a szociális megértéstől idegen felfogásnak jelentékeny része volt. Míg Ameri
kában 100 gramm arannyal a munkásnak csak 4 heti bérét lehetett megfizetni 
addig ez Franciaországban 20, Olaszországban 23 és Japánban 37 heti munka 
bérre volt elegendő 1937-ben. A heti munkabér Amerikában átlag 28 dollár 50 cent. 
Franciaországban 153 franc, Olaszországban 83 lira 60 centesimo, Japánban 
11.3 yen volt. — Delaisi F.: Die Revolution der europäischen Wirtschaft 
Stuttgart—Berlin. 1943. 130—167. old.
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céiben még 815.715 kg. szinarany készlete volt, az arany ugyanis 
lassanként külföldre özönlött s 1934. végén már 1722 kg-ra fogyott 
le, ellenben Svájc mint semleges állam aranyfedezetét állandóan 
duzzasztani tudta.

A háború kitörése után a hadviselő államok régi szokás 
szerint jegybankjaiknak ércfedezeti kötelezettségeit felfüggesztet
ték s ezzel a pénz fokozatos romlása folytán új vásárlóerő mes
terséges kitermelést eredményező pénzbőséget, az ú. n. inflációt 
indították meg. Mivel azonban ennek mértéke a különböző orszá
gokban egymástól lényegesen eltért és állandóan változott, egyik ál
lam sem tudott reális költségvetést készíteni s az egyéni vállalko
zás is a sötétben tapogatódzott, mert az adósságok és követelések 
értekének eltolódása és állandó ingadozása folytán sem az álla
mok, sem polgáraik nem jöhettek tisztába azzal, hogy a külföldnek 
mennyivel tartoznak vagy attól mennyit követelhetnek. Pl. Ma
gyarországon a dollárnak 1918-iki 12 koronás árfolyama 1919-ben 
130, 1920-ban 270, 1921-ben 944, 1922-ben 1.500, 1923-ban 10.000, 
1924-ben pedig már, a Magy ar Nemzeti Bank működésének meg
kezdése előtt, 91.050 koronára szökött fel s ha jegybankunkat fel 
nem állítjuk, épp olyan fantasztikus magasságokat ért volna el, 
mint Németországban, hol csaknem csillagászati arányokig emel
kedett.

Ez az állapot természetesen az árszínvonal nemzetközi egyen
súlyát is felborította, mert az inflációs országokban a pénzrom
lás a termelésre ösztönző, a nem inflációsokban ellenben csökkentő 
hatással járt s ezért pl. míg Németországban a munkanélküliek 
száma a békebeli 3.2 %-ról 1.5 %-ra szállt le, addig Angliában, hol 
a háborús kiadások túlnyomó részét hosszú ideig adóemelés útján 
fedezték, 1.2 %-ról 17.8 %-ra, a semleges Svédországban 3.4 %-ról 
27.7 %-ra emelkedett.10

Kihatással volt az egyensúly megbillenése a nagy kereskedői 
árindex kialakulására is, amelynek esése a húszas évek elején 
Amerikában 47, Svédországban 38, Franciaországban viszont csak 
21 % volt, valamint felborította a gépek műszaki teljesítményének 
emelése, főkép az ú. n racionalizálás által a háború előtt a ter
melés abszolút mennyisége és a munkásonkénti teljesítmény közt 
fennállott arányt is. Míg a háború előtt a termelés mennyiségének 
növekedése meghaladta a munkásonkénti teljesítmény átlagos évi 
emelkedésének mértékét, pl. Angliában 50 év alatt 3.14-szeresen,

10 Lásd főkép a Magyar Gazdaságkutató Intézet 24. sz. különkiadványát. 
Az első világháború gazdasági következményei. Budapest, 1943, 22—48. old.
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az Egyesült Államokban 14 év alatt 4.1-szeresen, addig a háború 
után Angliában az átlagos 2.2 %-kos termelési mennyiségnöveke
déssel szemben a munkateljesítmény 2.7 %-ra, Amerikában 2.9 
%-kos átlaggal szemben 4.8 %-kal nőtt. A munkamegtakarításban 
elért haladás így szükségszerűen gyarapította a munkanélküliek 
számát. Ez a jelenség azonban Francia-, Német-, Olasz- és Svéd
országban nem mutatkozott, aminek okát első sorban abban keli 
keresnünk, hogy a racionalizálás aránya kisebb volt.

A termelési költségek csökkentése önként érthetőleg magasabb 
munkabérek fizetését tette lehetővé, aminek következtében a mező
gazdasági munkások inkább ipari munkát vállaltak, viszont a 
mezőgazdaságban e miatt a munkákat gépekkel kell elvégeztetni, 
ez pedig kihatással volt az agrártermékek áralakulására s ennek 
folytán igen nagy változások előidézője lett.

Az infláció egyik legrombolóbb hatása azonban abban jelent
kezett, hogy a különböző országokban kibocsátott, gyakran isme
retlen fedezetű bankjegyek és állami papírpénzek óriási üzérke
dések eszközaivé váltak, melyeket az eladók és vevők az értékcsök
kenésre vagy emelkedésre számítva, egyedül üzleti szimatjukra tá
maszkodva cseréltek ki egymás közt. Roche a pénz illúziójának 
nevezi ezt az állapotot, amelyet a következő szemléltető példával 
világít meg:

Két különböző sebességgel haladó vonat közül a gyorsabban 
menőben ülő utas a mellette lassabban mozgót állónak képzeli 
s ennélfogva saját vonatának előremenetele is a valóságnál kisebb
nek tűnik fel előtte, míg a lassabban haladó vonat utasa azt hiszi, 
hogy vonata áll s ennélfogva neki is az a képzete támad, mintha a 
mellette elrobogó vonat lassabban menne, mint ahogy az tényleg 
fut. Tehát mindkét utas káprázat áldozata, mert az egyik a vonat 
viszonylagos sebességét annak abszolút gyorsaságaként képzeli cl, 
a másik pedig saját haladó vonatjáról azt a benyomást nyeri, mintha 
az mozdulatlan lenne. Ha már most ezt a két vonatot két pénzzel 
helyettesítjük, amelyek közül az egyik lassabban romlik értéké
ben, pl. ilyen volt huzamos ideig az amerikai dollár, a másik 
ellenben gyorsabb ütemben hanyatlik, pl. ilyen volt az osztrák 
korona, a mely mély pontján 17.384-ed része volt az aranykoroná
nak, akkor a papírkorona tulajdonosa a dollárt értékállónak véli, 
a dollár hanyatlását sem veszi észre, sőt abban a hiszemben van, 
hogy csak a korona értéke süllyed, viszont a dollártulajdonos 
a korona értékzuhanását a valóságos csökkenésnél kisebbnek 
tartja.
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Ha pedig nem csak 2, hanem 6—8 vagy még több vonatot 
gondolunk párhuzamos pályákon haladni s mindegyikük sebes
sége eltérő, világos, hogy akkor még kevésbbé lesz bármelyik vonat 
utasának fogalma a mellette elhaladó vonatok gyorsaságáról, amint 
a különböző valutákkal üzérkedő sincs tisztában az emelkedések 
és esések egymáshoz viszonyított arányainak valódiságával. Ez is 
egyik oka annak, amiért az aranyfedezetre való visszatérés mellőz- 
hetetlennek látszik, mert enélkiil a gazdasági válságból kibonta
kozni a lehetetlenséggel határos.

VIII.

Az aranyfedezettel nem rendelkező államok megkísérelték 
ugyan ércfedezet nélkül kibocsátott papírpénzeik vásárló erejé
nek fenntartását, azokkal a kényszereszközökkel, amelyek közt 
a legismertebbek az árak maximálása, a tőke külföldre vitelének 
megtiltása, az áru-bevitel szigorú ellenőrzése, az önellátás (autar- 
kia) lehető keresztül vitele, a külkereskedelemben a tiszta vagy 
kompenzációs áru-csere, mind ezekkel azonban mindig csak ideig- 
óráig sikerült a belföldi pénz áresését meggátolni. Az inflációt 
romboló útjában ezek a mesterséges eszközök véglegesen fel
tartóztatni nem képesek.

Ismeretes, hogy a versaillesi békekötés után Németországban 
az infláció minden képzeletet felülmúló méreteket öltött s annak 
leküzdésére az ú. n. járadék-márka kibocsátása szintén csak 
rövid ideig bizonyult alkalmasnak, a mai német pénzrendszer 
pedig szintén csak átmeneti jellegű, amely a normális viszonyok 
beálltával fenntartható nem lesz.

Az 1923-ban kiadott járadék-márka fedezetére a Rentenbank 
vagyona szolgált, melynek alaptőkéjét az összes német ingatlanok 
és ipari vállalatok értékének 4% -át kitevő jelzálogkölcsönből 
teremtették elő. Ennek az összegnek erejéig zálogleveleket (Ren
tenbrief) hoztak forgalomba és a záloglevelek terhére az új pénzt, 
a járadék-márkát, bocsátották ki, melynek állandóságát azonban 
csak átmenetileg voltak képesek fenntartani, mivel azok, akik 
ebben a látszólagosan szilárd pénzben jutottak kölcsönhöz, a hitelt 
külföldi valuták vásárlására kezdték fordítani s ezeknek a nemes 
valutáknak birtokában könnyen tudták a látható árukészleteket 
megvenni. Ez tetrmészetesen újabb drágulási hullámot indított 
meg s ezért, valamint egyéb téren is jelentkező aggasztó jelen
ségek miatt a járadék-márka pályafutását rövidesen befejezte.



A járadék-márka helyébe lépett ú. n. munkapénzről csak a 
háború után lehet tárgyilagos bírálatot mondani. Lényege az, 
hogy a Német Birodalmi Bank az állam által a katasztrofális 
méretű munkátlanság leküzdésére megindított óriási közmunkák
hoz szükséges összegeket előlegezte s azonkívül a még befolyandó 
adóbevételek terhére bon-okat bocsátottak ki, amelyek elsősorban 
adók fizetésére voltak felhasználhatók. A számos termelési ág
ban megindult munka folytán az állam adóbevétele erősen meg
növekedett s ebből a kölcsönt részben törleszteni lehetett. Ennek 
a pénznek azonban csak a belföldön és ott is csupán kényszer
eszközökkel fenntartott mesterséges értéke van s ennélfogva a 
külkereskedelmi mérleg szenvedő egyenlegének kiegyenlítésére 
csak igen korlátolt mértékben alkalmas.

A külkereskedelmi mérlegeiknek tartozási rovatán mutatkozó 
hiányt arannyal rendezni nem képes országoknak ezenkívül az is 
sok kárt okoz, hogy a nemzetközi kereskedelmi szerződéseknél 
az ú. n. legtöbb kedvezmény-záradék igénybevételétől is el van
nak zárva s gazdasági helyzetük ezzel is rosszabbodik.

Az 1934 szept. 24-én életbe lépett SCHACHT-féle terv alapján 
Németország megkísérelte ugyan, hogy azokkal az államokkal, 
amelyektől árukat vásárolt vagy azok részére eladott, a legtöbb 
kedvezmény-záradék hiányát olykép közömbösítse, hogy a saját 
szükségletét meghaladó árut néha csak azért vásárolta, hogy azt 
az erre szoruló más országoknak adhassa el. A kísérlet azonban 
nem vált be, mert a venni óhajtó államra rendszerint előnyösebb 
volt, ha az illető árut nem a németek útján, hanem közvetlenül 
a termelő országtól szerezte be.

Azt pedig, hogy minden állam a vele összeköttetésben állótól 
legalább megközelítően ugyanannyi árumennyiséget vegyen át, 
mint a mennyit annak átadni képes, a föld nyersanyagainak 
egyenlőtlen megoszlása s a nemzeteknek a legkülönbözőbb körül
ményektől függő árú-szükséglete folytán elérni csak ritkán lehet.11 
Így pl- 1942-ben hazánk Németországnak 627.8 millió P értékű 
árut exportált, de onnan csak 226.6 millió értéküt hozott be; 
Olaszországnak 228.1 millió értéküt adtunk el. de csak 32 millió
ért vettünk tőle, Svájcba 54.4 millió értéküt exportáltunk, ellen- 

11 Magyarország kivitelének végösszege 1942-ben 1143.6 millióra, behoza
tala pedig 923 millióra rúgott. Az emelkedés 1941. évvel szemben 34.5%-ot tett 
ki A Trianon utáni években csak 1939-ben volt kedvezőbb kiilkeresk. forgal
munk, amikor importunk és exportunk együtt 2102.2 millió P-t ért el az 1942. 
évi 2066.6 millió pengővel szemben. Az 1945. év első felében aktív egyenlegünk 
735 milliót tett ki.
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ben mindössze 33.3 millióért importáltunk, Törökország felé 
exportunk 39.4, behozatalunk csupán 32 milliót tett ki. Régebbi 
adatok szerint a németek a törököktől 59%-ban importált áruk 
ellenében csak 37%-ot tudtak viszont exportálni, az északamerikai 
Egyesült Államok 56%-ot importáltak Haitiből, de oda csak 
14%-ot vittek ki, Írország 93%-ot importált Angliából, de csak 
54%-ot szállított számára, Franciaország 67%-ot importált Indo- 
chinából, de csupán 32%-ot adott neki. India évi termeléséből 
csak 12, Anglia csupán 25, ellenben Finnország 46, Belgium és 
Dánia 51.5, a délafrikai Ünio pedig 59%-ot tudnak termelésükből 
exportálni.

A melyik állam tartozását aranyban kiegyenlíteni nem képes, 
behozatalát erősen korlátozni vagy pedig, feltéve, hogy a hiányt 
önellátással fedezni képes, az autarkiára áttérni kénytelen. Ez 
azonban egyes áruknál ki van zárva, mert pl. Norvégiában a 
szükségletnek megfelelő mennyiségű kávét, Svájcban narancsot 
nagyban, üvegházon kívül termelni nem lehet.

A hitelező állam követelése fejében ugyan rendszerint haj
landó olyan külföldi valutát is elfogadni, amellyel maga is fizethet 
olyan államban, hol neki van tartozása, de az adós állam ilyen 
idegen valutát többnyire ugyanolyan áldozat árán képes csak 
beszerezni, mint a mennyiért aranyhoz is juthat s ezért inkább 
arannyal fizet. Ennél fogva, ha valamely állam saját pénzének 
a külföldi valutához való értékviszonyát megállapítja, ezt az 
Utóbbinak az idegen piacokon fennálló vásárlási ereje alapján 
kell megtennie. Amint viszont saját pénzéért is a külföld a sze
rint ad többet vagy kevesebbet, hogy mit tud érte vásárolni ott, 
ahol ezzel a pénzzel fizethet. Tehát mindkét pénz értéke mindig 
annak viszonylagos vásárló erejétől függ s ezért, ha valamelyik 
ország pénzének mennyiségét szaporítja, és ezzel egyben annak 
vásárló erejét is csökkenti, szükségképpen valutájának értéke a 
külföldön is esni fog.

Ennek következményekép a rosszabb valutájú állam nem 
adhatja el áruit állandóan alacsony áron, mikor a külföldi áru
ért viszont magas árat kénytelen fizetni. Ezen felül a jobb valutájú 
országot csakhamar elárasztaná a silányabb valutájú államok 
terméke s viszont ez saját termelését magas áron értékesíteni nem 
tudná, mert azzal az olcsóbb külföldi árak sikeresen vennék fel 
a versenyt.

Ezen a ferde helyzeten hasztalanul iparkodnának egyes álla
mok oly módon segíteni, hogy saját pénzük értékviszonyát egy 
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másikkal szemben szerződésileg rögzítenék. Pl. Olaszország hiába 
egyezne meg Svájccal abban, hogy 10 líra egyenlő 2 svájci frank
kal, a gyakorlatban Svájcban a magánbankok 100 líráért akkor 
sem 20, hanem csak 5 frankot adnának, ha a két pénz valódi 
értékeltolódásának csupán ez az arány felelne meg.

A világ látható aranykészlete ma mintegy 100 milliárd arany 
pengőre becsülhető. Ennek mintegy 4/5 része Amerikában van. 
mert az arany annak következtében, hogy Amerika kivitele 
1/3-dal nagyobb bevitelénél, állandóan oda özönlik, azonkívül az 
európai tőkék egy részét is a háború okozta bizonytalanságok 
miatt lehetőleg ott igyekeztek törvényes vagy kerülő úton el
helyezni.

Az arany értéke az első világháborúig aránylag kevés válto
záson ment át, azért elméletileg értékálló fémnek tekintették. 
Ellenben az ezüst ára a múlt század hetvenes éveitől kezdve 
folyton hanyatlott, ötven évvel ezelőtt 1 kg arany értéke még 
15 és fél kg ezüst értékének felelt meg, de az első világháború 
kitörése előtt már 1 kg aranyért 40 kg ezüstöt lehetett kapni. 
Az arany és az ezüst közti disagió az 1892-iki valuta-rendezés 
idejében oly nagy volt, hogy kifizette magát külföldön ezüstöt 
vásárolni s azt ezüstforintosokká átveretni, amikor az. állam 
magánosok számlájára ezt akkor megtette s az így kapott ezüst 
forintost papírpénzre átváltva, annak fejében a jegybanktól ara
nyat kérni.12

A háború azonban az aranyat sem kímélte meg s itt is nagy 
változások álltak elő. Az áringadozás egyes államokban a 100%-ot 
is felülmúlta. A szabad forgalomban az eltérések még nagyobbak 
is voltak. A pengőérték megállapításáról szóló 1925 : XXXV. tc. 
3. §-a egy kg finom arany értékét 3.800 pengőben állapította meg, 
de ma az illegális forgalomban ennek az összegnek tizenötszörösét 
is eléri. Akkor 1 francia frank 1 P 10 f. volt, ma a francia frank 
alig 8 fillért ér, a német márka 1 P 56 f-t tett ki, ma hivatalos 
adatok hiányában benső értékét nem ismerjük.

Amerika a dollár értékének állandósítása érdekében két meg
oldás közt ingadozott. Az első szerint, az ú. n. aranydollár-rend- 
szer értelmében a dollár értéke az arany világpiaci árától függött

18 A világ ezüsttermelése csak alig hatszorosa az aranyénak. Az 1935. 
évben 6.972.000 kg-ra rúgott, de némelyik évben, pl. 1929-ben elérte a 8.117.000 
kg-ot is. Az arany és az ezüst ára közti nagy eltérés tehát csak részben áll 
összefüggésben a termelés mennyiségével. Amerika ezüsttermelése négyszeresen 
felülmúlja a többi négy világrész együttes termelését.  
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volna, a másik az értékálló dollár-rendszer vagyis a dollár vásárló 
erejének változásmentes biztosítása. Amerika a másodikat válasz
totta s ennek folytán kevesebb bankjegyet bocsátott ki, mint a 
mennyit arany fedezete alapján kiadhatott volna. Amerikának 
a világháborúba történt beavatkozás azonban ennek a rendszer
nek fenntartását rendkívül megnehezítette s gyakorlatilag az 
ú. n. értékálló dollárról ma már nem beszélhetünk. Amerika 
kénytelen egyre újabb kölcsönöket felvenni s mihelyt nagyobb 
mennyiségű papír dollárt bocsát ki, mint amennyi aranyfedezet- 
tel rendelkezik, a dollár árfolyamának is szükségképpen esni 
s vásárló erejének szintén csökkennie kell.

IX.

Az aranyvaluta, jegyzi meg Neubauer Gyula13 a budapesti 
Szabadegyetemen 1942-ben tartott előadásainak egyikén, a vele 
járó kétségtelen fogyatkozásokkal együtt nem tekinthető a pénz
probléma igazi és tartós, hanem csak olyan szükségmegoldásának, 
amely mellett a hagyomány és a tapasztalat, valamint nem utolsó 
sorban a versenyző megoldások elégtelensége bizonyít.

13 A világgazdaság válaszúton. Budapest, 1943, 519. old.
14 Lásd: Nemzetközi valutatervek. A Keynes- és White-tervek magyar 

szövege. Szeged, 1945. Dr. Elszász Oszkár szerint (Magyar Nemzet 1945. évi 
197. sz.) a Keynes-féle megoldás teljesen azonos az általa 1956-ban a nemzetk. 
fizetések megszervezésére vonatkozó tervezetében foglalt elvekkel, amelyeket 
annak idején a BIZ. elé terjesztett s 1959-ben a második világháború kitörése 
előtt megjelent tanulmányában közzétett, sőt a német és angol követségeken is 
bemutatott. A „bancor" elnevezés szerinte szintén tőle ered.

Ezek a balsikerek és kísérletezések váltották ki azt a gondo
latot, hogy már a most folyó második világháború befejezése 
előtt ki kell dolgozni egy olyan tervezetet, amely a világ összes 
országai külkereskedelmi mérlegeinek egyensúlyba tartását a 
jövőben lehetővé tegye.14

Ezek közül csak Bresciani Turoni, Keynes és White javas
lataival kívánunk röviden foglalkozni. Lényege mindegyiknek 
egy nemzetközi valutakliring kiépítése, amelynek feladata a mű
ködési területén lévő országok fizetési mérlegeinek egyensúlyá
nak fenntartására törekedni. Ehhez az arany-valuta alap mind 
a három javaslat szerint nélkülözhetetlen.

Bresciani Turroni véleménye abban csúcsosodik ki, hogy 
a fizetési mérlegek egyensúlyozottsága különféle útakon: az 
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arányrendszer valamelyik alakjának választásával, papírvaluta 
vagy több oldalú kliring létesítésével érhető el, de nagy gazda- 
sági egységeknek egymásközti elszámolásához az arany a jövőben 
sem lesz mellőzhető.

John Maynard KEYNES-nek, az ismert angol közgazdásznak 
egy „Nemzetközi Elszámoló Egyezmény“ létesítéséről szóló javas
latát a brit kormány 1945 ápr. 7-én kiadott Fehérkönyvében tette 
közzé, a „WiHTE-TERV^-et pedig az egyesült és társult nemzetek 
stabilizációs ,,.í/ap“-járól Henry Morgenthau L, az amerikai 
Egyesült Államok pénzügyminisztere küldte meg 37 államnak 
véleményezés végett. Ezek közt a tengelyhatalmak országai persze 
nem szerepelnek.

Keynes15 szerint a tökéletesített nemzetközi fizetési rendszer 
legelső, általánosan elismert követelménye olyan nemzetköri va
luta megteremtése, melynek minden nemzet részéről való el
fogadása biztosítva van, mert ez a zárolt fizetési egyenlegek 
fenntartását és a kétoldalú elszámolásokat feleslegesekké tenné. 
Az új valutát természetesen minden nemzet csak más nemzetekkel 
lebonyolított pénzügyleteinél és kizárólag az államkincstár vagy 
jegybankjának közvetítésével használhatná, a magánosok pedig 
saját nemzeti valutáikkal ugyanúgy fizethetnének továbbra is, 
mint a múltban. A nemzeti pénzegységek egymáshoz való érték
viszonyát egy erre a célra kidolgozandó módszer alapján állapíta
nák meg, a nemzetközi pénz mennyiségét pedig a világkereskede
lem mindenkori szükségletei szabályoznák, tehát azt deflációs 
vagy inflációs törekvések megakadályozására növelni vagy csök
kenteni lehetne. Minden ország a világkereskedelemben elfoglalt 
súlyának megfelelő valutáris tartalékot kapna, hogy háztartását 
a rendes viszonyok beálltáig a jövő bizonytalanságától való féle
lem nélkül rendezhesse.

15 A Kcynes-féle javaslatot 1942. őszén Londonban, 1943-ban pedig 
.Washingtonban szakemberek vitatták meg. A kanadaiak külön tervezetet is 
készítettek egy ú. n. „International Exchange Union“ létesítésére. A kanadaiak 
szerint nemzetk. pénzszervezetre volna szükség, a valutaszervezet keresztül
vitele még megoldandó probléma s ha ilyen szervezet létre jönne, annak olyan 
széles hitelkeretet kell biztosítani, hogy a világkereskedelem igényeit kielégít
hesse. A szenvedő mérlegű államoknak időt kell adni a baj orvoslására. Az 
Egyezmény tagjai egymás kötelezettségeit ellenőriznék s ezért a résztvevő 
országok egyike se mondhat le belföldi gazdasági politikájának ellenőrzé
séről. A Keynes- és White-javaslatok közti ellentétek áthidalására nemzetközi 
konferencia egybehívása van tervbe véve, de csak akkor, ha már az egyes 
államok részéről erre nézve a hivatalos adatok beérkeznek.
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A külkereskedelmi forgalomból eredő tartozások és követelé
sek kiegyenlítése „Nemzetközi fizetési Egyezmény“-ben (ú. n. 
Kliringunió) lefektetett elvek szerint egy erre a célra kibocsátandó 
nemzetközi bankpénzzel, melyet Keynes "baneor"-nak (bank
arany) javasol elnevezni, történnék. A bancor értéke az aranyhoz 
volna, de nem megváltoztathatatlanul, rögzítve s amelyet az Únió 
minden tagja mint az arannyal egyenértékű fizetési eszközt fo
gadna el, mert ezzel szintén teljes mérvben egyenlíthetné ki a 
fizetési mérlegben terhére mutatkozó minden tartozását. Ezenkívül 
az Unió minden tagjának, de a nem tag államoknak is számlát 
nyittatnának a Nemzetközi Kliringúniónál, amelyen keresztül 
módjukban állana egymásközti fizetési mérlegük egyenlegét saját 
pénzükben; annak a bancorhoz viszonyított árfolyamára át
számítva, rendezni. Azok az országok, amelyeknek az egész kül
földdel szemben fizetési mérlege követelési egyenleget tüntetne 
fel, követel számlával, azok pedig, melyek az összes többi állam 
irányában végösszegben tartozásban volnának a Kliringúnióval, 
tartozási számlával bírnának. A tagállamok továbbá megegyezné
nek nemzeti valutájuknak a bancorhoz való értékviszonyára 
nézve. Azonkívül természetesen meg lenne szabva a bancornak 
az aranyhoz viszonyított értéke is. A tagállamok pedig nem vehet
nének vagy adhatnának el aranyat máskép, mint annak a pari
tásnak megfelelően, mely egyrészt saját valutájuknak a bancor- 
ral szemben, másrészt a bancomak az arannyal szemben meg
állapított árfolyamából adódik. Minden tagállam részére meg
állapítanának egy kvótát, melynek erejéig az illető felelős lenne 
az Únió ügyviteléért. Ha azután külkereskedelmi mérlegüknek 
akár tartozási, akár követelési egyenlege kvótájuk 25%-át meg
haladná, 1%-os, ha pedig 50%-át, akkor 2%-os járulékot fizetné
nek. így tehát az olyan ország, melynek fizetési mérlege egyen
súlyban van, a járulék fizetési kötelezettség alól mentesülne, ami 
ösztönözné őket arra, hogy ezt az egyensúlyt mielőbb elérni igye
kezzenek. Egy az únió élén álló „Kormányzó Bizottság“, ha a 
világgazdaság túlzottan nagy vásárló erejének csökkentése érdeké
ben ezt szükségesnek látná, a tagállamok részesedési hányadát 
egyenlő arányban leszállítani volna jogosult.

Végül a tagállamoknak joguk lenne az Unióhoz arany be
fizetéseket eszközölni, amelyeknek bancorban befizetett ellen
értékét számlájuk javára írnák, viszont követelési egyenlegük 
erejéig arany kifizetését, minthogy minden folyószámla követelés
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csak idegen számlára való átírás céljaira volna felhasználható, 
nem követelhetnék.

A Keynes-féle tervnek kimondott célja a világkereskedelemre 
csökkentőleg ható befolyásoknak közömbösítése, ellenben az azt 
növelő erők minél hatékonyabb érvényesülésének elősegítése. Az 
utóbbit a javaslat oly módon véli biztosíthatónak, hogy min
den országnak megadná a lehetőséget arra nézve, hogy külföldi 
gazdasági kapcsolatai egyensúlyba hozatala végett folyószámla- 
tartozásait egy meghatározott keret erejéig növelhesse anélkül, 
hogy ez a pénzügyi művelet a tagok egymásközti külön el
adósodását előmozdítaná, mert minden egyes országnak csak a 
Kliringúnióval szemben lehetnek követelései vagy tartozásai, 
tehát a követelési egyenleggel rendelkező államnak vásárló erejét 
a tartozásban lévő ország használhatná fel átmenetileg anélkül, 
hogy az ilykép igénybevett összeg erejéig a hitelező állammal 
szemben adósi viszonyba kerülne. Ennélfogva a javaslat szerint 
az egyébként termelőképes, csupán a termelt javak elhelyezésében 
valamely korlátozó intézkedés miatt piacot nélkülöző ország 
kiviteli lehetőséghez juthatna, mert ha a világkereskedelem fő
központjaiban a vásárló erő megvolna, a kínált javakat valahol 
felvásárolnák s így az árubőségben mutatkozó bármilyen meny- 
nyiség a világpiacon vevőre találna.

Ezzel az elgondolással szemben az ú. n. „White-iero“ egy nagy 
nemzetközi pénzügyi „Alap“-ot javasol összehozni, amely azon
ban csak Anglia. Amerika és Oroszország, valamint a velük 
szövetkezett nemzetek valutáinak nemzetközi váltóárfolyamait 
állandósítaná. Ebből a célból a tagállamok mindegyike bizonyos 
kvótát jegyezne,16 amelyeknek együttes összege öt milliárd dollár
nál kevesebb nem lehetne. A tagállamok mindegyikének részese
dési arányát egy elfogadott tervezet szerint kellene megállapítani, 
amelynél alapul az illető ország arany- és devizatartaléka, nem
zetközi fizetési mérlegének egyenlege és a nemzeti jövedelem 
szolgálnának támpontokul.

Minden államnak a reá kivetett összeg 50% -át kitevő törzs
befizetésének 12.5%-át aranyban, ugyanannyit saját valutájában 
és 25 %-át saját állami kötvényeiben kellene befizetni-17 Azok az 
államok, melyeknek aranykészlete 300, illetve 100 millió dollárnál 
csekélyebb, kvótáiknak csak 7.5, illetve 5%-át tartoznának arany-

19 Az egyes államok szavazati joghatárát a nem amerikai szakértők 
20%-ban javasolták megállapítani, hogy egyetlen állam se tehessen szert 
abszolút szótöbbségre.

17 A külföldi szakértők azonban a 12.5%-os aránynak 50%-ra emelését 
javasolták. Ez is arra vall, hogy az arany fedezetben több biztosíték rejlik, 
mint az értékpapírokban.
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ban befizetni, a hiányt saját valutáik aranyának emelésével 
pótolhatnák s viszont valutáikat és kötvényeiket is joguk lenne 
arannyal pótolni.

Az „Alap" vehetne és eladhatna aranyat, valutákat, váltókat, 
tagállam-kötvényeket, maga is bocsáthatna ki kötvényeket, to
vábbá, mint kliringhivatal is működhetnék a nemzetközi fizetési 
egyenlegek elszámolása céljából. Az értékárfolyamokat maga 
állapítaná meg. Ezek megváltoztatásához a tagok szavazatának 
4/s-e lenne szükséges. Hasonlókép abban az esetben is, ha az 
„Alap“ valamely államnak valutáját a kvóta 200% -án túl kívánná 
megvásárolni. Ez azonban csak azzal a kikötéssel történhetnék, 
hogy az illető állam kötelezné magát a fizetési mérlege egyen
súlyának helyreállítása végett az „Alap“ által javasolt intézkedé
sek végrehajtására és e mellett az is valószínű, hogy fizetési mér
lege nem túl hosszú idő alatt különben is visszanyeri egyensúlyát 
s ilykép az „Alap“ birtokában lévő valutája eladhatóvá válik. 
Annak az államnak, melynek valutája mennyiségileg részesedését 
túlmenően jutna az „Alap“ birtokába, külön tartalékot volna 
kötelessége letétbe helyezni. A többlet összege után 1% járulék 
volna évente fizetendő.

A javaslat ezen kívül részletes intézkedéseket tartalmaz a 
nemzetközi fizetési mérleg egyensúlyának biztosítására. Ezekben 
főkép az első világháború után szerzett tapasztalatok érvényesül
nének.

Az „Alap ‘-nak is volna elszámolási pénzegysége. Ez lenne 
az „unitas". Értéke 10 USA dollárnak (137 és ’A grain színarany) 
felelne meg.18 19 Minden tagállam valutájának értékét unitas-ban 
kellene megállapítani. Az „Alap“ a tagállamoktól arany ellenében 
unitásra szóló betéteket fogadhatna el, amelyek transzferálhatók 
s aranyért vagy a betevő állam valutájáért visszavásárolhatók 
lennének. Az „Alap“ tartoznék az unitas-betétek összegének meg
felelő aranytartalékkal rendelkezik. A tagállamok pedig köte
lesek lennének pénzüknek más országok valutájával szemben 
fennálló s az „Alap“ által megállapított váltóárfolyamát fenn
tartani.19 Változás csak az „Alap“ engedélyével és által jóvá-

18 Ez az aranytartalom a javaslatra külföldi szakértők által tett indítvány- 
értelmében csak 85%-os szavazattöbbséggel volna módosítható.

19 A külföldi szakértők javaslata szerint az összes államok 1943. június 
1-iki dollárárfolyamaikat állandósítanák, de ezen egyes államok bizonyos fel
tételek mellett módosításokat eszközölhetnének. Egyébként az árfolyamok 
megváltoztatása 3 éven belől csak az „Alap" tagjainak X szótöbbségével tör
ténhetnék.
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hagyott mértékben történhetnék. Végül minden tagállam, amilyen 
gyorsan ezt a körülmények megengedik, más tagállamokkal szem
ben a külföldi fizetési eszközök forgalmára vonatkozó jelenlegi 
megszorításokat és ellenőrzéseket megszüntetné, újabbakat az 
„Alap“ engedélye nélkül sem ki nem bocsáthatna, sem pedig új 
kétoldali valuta-kliringegyezményeket és többoldali fizetési meg
állapodásokat nem köthetne. A tagállamok gazdaságpolitikájuk
nál, ha ez más országok fizetési mérlegének egyensúlyát meg
zavarhatná, az „Alap“ által tett észrevételekre figyelemmel lenni 
volnának kötelesek, ezenkívül önként érthetőleg a nemzetközi 
tőkemozgalmak ellenőrzését szolgáló egyéb intézkedéseket is, me
lyekről a javaslat részleteket is tartalmaz, alkalmaznák,

Mint ezekből a kivonatos ismertetésekből kitűnik, végeredmé
nyében egyik javaslat sem tudja magát függetleníteni az aranytól 
s mindössze az azon alapuló valuták értékállandóságát akarná 
az említett módok valamelyikén keresztül vinni. De ilyképpen 
mindegy, vajjon valamelyik állam külföldi tartozását aranyban 
vagy pedig arany-fedezetű nemzetközi pénzzel, bancorban vagy 
unitásban egyenlíti-e ki? Maga a Keynes-féle javaslat is hang
súlyozza, hogy az aranynak nagy lélektani értéke van, amelyet 
a szemeink előtt lejátszódott események sem csökkentettek. Ma 
is általános az a vélemény, hogy előre nem látott zavarok ellen 
az arany nyújt egyedüli biztonságot s mint nemzetközi érték
mérőnek alkalmas helyettesítőjét nem volna könnyű megtalálni. 
Hogy az aranyat ebben a vonatkozásban trónjától megfosztani 
szinte lehetetlen, azzal mint egyelőre megmásíthatatlan ténnyel 
tehát számolnunk kell.

Ha bajok, rendellenességek ütik fel fejüket, mondja egyik 
közgazdasági írónk,20 sohasem a csodaszerek, a jelszavak erejében 
kell bízni s a gyógyulás lehetőségeit ezektől remélni és várni, 
hanem egyedül és kizárólag azzal lehetett a megbolygatott és 
egyensúlyából kizökkentett közgazdaságot ismét a helyes vágá
nyokra átterelni, ha megszüntetjük, erélyesen kioperáljuk azokat 
az okokat, melyek a bajokat felidézték, a zavaró körülményeket 
kirobbantották. Az utolsó félszázad alatt végrehajtott két valuta
rendezésünk alkalmával úgy az 1892:XV1L, mint az 1925:XXXV 

20 DomAny Gyula: A valutarendezés fél évszázada. Budapest, 1945, 4. oíd.
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tc. mindkét esetben igen alapos előkészítés után, az arany fede
zeti-rendszer elfogadását találták legcélszerűbbnek, mert nem 
hagyhatták figyelmen kívül azt az adottságot, hogy a világgazda
ságban is az arany a nemzetközi fizetés eszköze s ezen változtatni 
nálunk sokkal nagyobb nemzeteknek sem állana módjában. Év
ezredekre visszanyúló tapasztalat is azt bizonyítja, hogy az arany 
a legtökéletesebb nemzetközi fizetési eszköz volt a múltban s 
előreláthatólag még sokáig az marad a jövőben is. Ezt a szerepét 
természetesen annál könnyebben töltheti be, minél általánosabbá 
válik annak elismerése, hogy az emberiség együttesen nem más 
mint egy óriási család, olyan közösség, melynek minden tagja 
rászorul a másiknak támogatására, de főkép szeretetére. Az áruk 
csereforgalmát tehát a világpiacon a kölcsönös megértésből fakadó 
szeretet alapján megállapított szükség mérvének kell szabályoznia. 
Abból az óriási anyag és energia kincskészletből, amellyel a 
Teremtő az emberiséget megajándékozta, senkit, aki arra rászorul, 
kizárni nem szabad.

A második világháborúból levonandó tanulságok sorában a 
legjelentősebb az volna, hogy minden nemzetet áthassa annak tu
data, hogy ha a kereszténység legfőbb parancsát : Szeresd felebará
todat mint lenmagodat, megszívleli, ezzel közvetve saját érdekét is 
a legjobban szolgálja, mert csak ennek állandó szemmeltartása 
hozhatja meg a tartós világbékét, ellenben megszegése a „bellum 
omnium contra omnia“ katasztrófájához vezet. Az olyan béke, 
amely nem az igazságra, méltányosságra és a segítségre kész 
szeretetre van felépítve, soha sem állandó, mert mindig újabb 
ellentétek csiráját rejti magában. Bosszú, gyűlölet, kapzsiság és 
önzés magukban hordják büntetésüket. Ezt a nagy igazságot véste 
a második világháború két milliárd ember szívébe s ezt harsogták 
egész országokat porrá égető bombák mindenki fülébe. „Viszont 
a közösség, mely az egyeseknek nem összege, hanem az egyesek
nek alapvetően közösségbe szánt természetéből nőtt ki, az egyesek 
jogainak, igényeinek és értékeinek nem temetője, hanem anyja,, 
védője és dajkája.“”

^^111392

21 Schütz Antal: Isten a történelemben. Budapest, 1945, 196. old.
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13. Juhos Lajos: Dunántúli kisgazdák jövedelmi helyzete. 1935. 1.— P.
14. Andreas Alföldi: Epigraphica. 1935. 1.— P.
15. Tompa Ferenc: A Dunántúl őstörténelme. 1935. 2.— P.
16. Klemm Antal: Pécs'helynevei. 1935. 1.— P.
17. V. Lebzelter: Römische Schädel aus Pannonien. 1935. 1.— P.
18. Birkás Géza: A magyarság francia barátai régen és most 1936.

2— P.
19. Nagy Lajos: Keresztény-római ládaveretek Szentendréről. 1936. 

2,- P.
21. Brelich Angelo: Az ókori latin sírfeliratok világnézeti háttere. 

1936. 1,— P.
22. Mayer Erzsébet: Diomede Caraffa. 1956. 2.— P.
23. Borzsák István: Magyarország földje a régi görög irodalom tükré

ben. 1936. 1.— P.
24. Fabinyi Tihamér: A pécsi iparművészet fénykora. 1936. 1.— P.
25. Kerényi Károly: Római ókortudományok a háború után. 1936. 1.— P.
26. Paulo vies István: Római kőemlékek a kisigmándi temetőben. 1936.

2.- P.
27. Gabriel Finály: Archäologische Funde in Ungarn. (1925—1934.) 

1936. 2,— P.
28. Horvát Adolf: Mediterrán elemek a baranyai flórában. 1936. 1,— P.
29. Tímár Kálmán: Dunántúli magyar kódexek sorsa. 1936. 2.— P.
31. Relkovié Davorka: Pécsi vonatkozású délszláv énekek a török 

hódoltság korából. 1936. 50 fillér.
32. Altheini Ferenc: Itália és Róma. 1937. 1.— P.
33. Tolnay: La peinture hongroise contemporaine. 1937. 2.— P.
36. Prinz Gyula: Dunavölgyi fővárosok. 1937. 1.— P.
37. Klemm Antal: A pécsi Nyirkállai-kódex magyar glosszái. 1937. 

1,— P.
38. Alföldi András: Bibliographia Pannonica. IIL 1937. 2.— P.
40. Koszó János: Ungarn und die geistesgeschichtliche Forschung, 

1938. 50 fillér.
41. Brelich Angelo: Antik vallás és klasszikus költészet. 1938. 1.— P.
43. Zechmeister László: Rhorer László. 1938. 50 fillér.
44. Halasy-Nagy József: Surányi Miklós. 1938. 50 fillér.
45. Halasy-Nagy József: Schopenhauer. 1938. 1.— P.
46. J. Krahe, V. Pisani, G. Devoto: Illyrice. 1938. 3.— P.
47. Balla Borisz: Gabriel Marcel drámái. 1938. 1.— P.
48. Alföldi András: Bibliographien Pannonica. IV. 1938. 2.— P.



49. Kerényi K.: Die Göttin Diana im nördlichen Pannonien 1958. 1.50 P.
51. Klenner F.: Csokonai és a preromantika. 1958. 2.— P.
55. Krisztics Sándor: A jog mint társadalmi irányeszme. 1942. 1.— P.
54. Hodinka Antal: Adalékok Pécs város történetéhez, 16S6-tól 1701-ig. 

1942. 2.— P.
55. Császár Elemér: Az elektronmikroszkóp (8 képpel és 1 műmellék

lettel.) 1942. 2— P.
56. Mattyasovszky-Zsolnay Tibor: Az agyagárukról. 1942. 1.— P.
57. Orbán György: Küzdelem a zaj ellen (21 képpel). 1942. 1.50 P.
58. Ereky István: A modern magyar közigazgatás kialakulása. 1942.

5.60 P.
59. Kanizsai László: A csecsemőmirigy működéséről szóló ismereteink 

mai állása. 1942. 1.— P.
60. Reuter Camillo: A spiritizmus orvos-természettudományi megvilá- 

gításban. 1942. 2.— P.
61. Mansfeld Géza: Narkózis és alvás. 1942. 2.-n P.
62. Ilolub József: Egy dunántúli egyházi nagybirtok élete a középkor 

végén. 1942. 5.60 P.
65. ßarankay Lnjos: A magyar reneszánsz-kor felsőoktatása. 1942. 1.50 P.
64. Kolcszár László: Új gyógymód a csont- és izületi gümőkór gyógyí

tásában. 1945. 2.50 P.
65. Irk Albert: A jog és a törvény. 1945. 2 50 P.
66. Ereky István: Adalékok a modern magyar pénzügyi közigazgatás 

kialakulásához. 1945. 2.— P.
67. Hodinka Antal: Az ipeki szerb pátriárka Magyarországon való 

állandó letelepedésre adománylevelet kér I. Lipót királytól. 1945.
1.50 P.

68. Halasy-Nagy József: Aristoteles „etiká“-ja. 1943. 1.— P.,
69. Cziglányi Aladár: Mi az összefüggés az ember házassága és az 

állatok „házassága“ között? 1945. 2.— P.
70. Lissák Kálmán: Az idegingerület áttevődésének elméletei. 1945.

1.50 P.
71 Soós ló-sef: Mit eszünk és mivel táplálkozunk? 1945. 1.— P.
72. Entz Béla: Huszonöt év az Erzsébet-tudománycgyctemi orvostudo

mányi kar múltjából. 1945. 1.— P.
75 Kleinpa Károly: Az első keszthelyi nyomda. 1945. 1.— P.
74. Kanizsai László: A csecsemőmirigy (thymus) hatása a növekedésre. 

1945. 5 50 P.
75. Entz Béla: A daganatok öröklődése az újabb vizsgálatok megvilá

gításában. 1945. 2.— P.
76. Bozóky Géza: Gazdasági jogunk fejlődésének újabb irányai. 1945.

Az 1.. 4.. 20., 50., 54., 45. és 52. sz. elfogyott.

A M. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem Barátainak Egyesülete. 
Elnök: Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc.

Célja: 1. a pécsi egyetem tudományos munkájának minden irányú 
támogatásával a magyar tudományos élet fejlesztése: 2. a pécsi egyetem 
tudományos törekvéseit a magyar kultúra javára előmozdítani akaró 
társadalomnak és az egyetem volt polgárainak az Alma mater szerete- 
fében való egyesítése abból a célból, hogy az Egyetem székhelyén és 
körnvékén az egyetem munkáját megértő, méltánvló, támogató és az 
önzetlen kutató tevékenységet élesztő milieu fejlődhessen ki

Rendes tagsági díj évi 10 pengő, melyért az Egyesület kiadványai 
járnak tagsági illetmény fejében.

Belépési nyilatkozatok Dr. Gorka Sándor egyet, tanár, ügyvezető- 
elnökhöz (Pécs, Rákóczi-út S0.) küldhetők.

___________ Felelős kiadó: Dr. Gorka Sándor.___________
DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSEIT. 

A nyomdáért felelős: Mészáros József igazgató.


