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A magyar munkásmozgalom egykori vezetői kez-
dettől tisztában voltak vele, hogy a rendszeres és 
mértéktelen szeszfogyasztás milyen átka a prole-
tariátusnak testromboló, családzüllesztő, sztrájk-
törő és szervezkedésbomlasztó hatásával. Azt is 
tudták, ha eljön „a szent, a várt szélvész" (Ady), 
tisztafejű emberekre van szükség, az alkohol a for-
radalmat anarchiába fullaszthatja, méginkább * el-
szabadulnak az indulatok, s az egyéni bosszú hát-
térbe szorítja a kollektív felelősségrevonást, a tör-
vényességet. Ezért szerkesztette pl. Hollós József dr. 
az Alkoholellenes Könyvtár népszerűsítő kiadvá-
nyait, nagy odaadással és — csekély eredménnyel. 
Valljuk be, a talány ma is talány. A magyarok vér-
alkoholszintje vetekszik bármelyik ország lakossá-
gáéval, társadalmi berendezkedésüktől, állami ideo-
lógiájuktól függetlenül. Szomorú csődje ez opti-
mista elődeink antialkoholista propagandájának. 

Az 1919-es Tanácsköztársaság nehéz higiéniai 
helyzetét ez idáig Dósa Rudolfné—Liptai Ervinné— 
Ruff Mihály dolgozták fel A Magyar Tanácsköz-
társaság egészségügyi politikája (Medicina, 1959) c. 
monográfiájukban. Hahn Géza dr. ugyancsak is-
merteti ezt a hurokba szorított időszakot A Magyar 
Egészségügy Történetében. Bezerédyné—Hencz— 
Zalányi: Évszázados küzdelem hazánk egészség-
ügyéért 1967-ben jelent meg. A tiszteletre méltó 
munkák közül műfaji természeténél és terjedelmé-
nél fogva az első a legrészletesebb. A jeles össze-
állításból megtudhatjuk, hogy már a Károlyi-kor-
mány alatt megszervezték a Munkaügyi és Népjó-
léti Minisztériumot (50. old.), amely a Proletárdik-
tatúra kikiáltásával Munkaügyi és Népjóléti Nép-
biztossággá módosult. Az azonban e könyvből nem 
derül ki, hogy annak külön Alkoholellenes Tanácsa 
volt. Márpedig a bemutatott kiadvány kétséget ki-
záróan arra utal. Ezt bizonyítja a Bezerédyné— 
Hencz—Zalányi-féle könyv, amely szerint 1919. áp-
rilis végén Alkoholellenes Tanács létesült, s aki ré-
szegség miatt került kórházba, meg kellett fizetnie 
a kezelési díjat. Június 20-án megalakult a Nemzet-
közi Alkoholabstinens bizottság, a hozzá történő 
csatlakozásról június 27-én kellett dönteni. Az elnö-
ke Körösy György dr. főorvos, aki Az alkoholizmus 
veszedelmei címmel 1919-ben az Alkoholellenes Ta-
nács Kiadása keretében kis füzetet jelentetett meg, 
átdolgozott második változatban. A saját tapaszta-
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latain kívül legfőbb hivatkozási forrása a nagy kez-
deményező Hollós dr. munkássága. Természetesen 
nem hiányzik a történelmi visszapillantás. Például 
a szeszfogyasztás emelkedésével fordítottan ha-
nyatlott a római birodalom, a gyarmatosítás klasz-
szikus korában pedig a kultúrnépek „politikai esz-
közként" használták ezt az illanó mérget a primitív 
törzsek megszelídítésére. A vártnál is nagyobb si-
kerrel, mert alkoholmámorban az emberek nem 
szerveződnek, hanem lázadnak, kiismerhető köny-
nyelműséggel, önvesztükre. Egy idő után már csak 
az adag megszerzése ambicionálja őket. Mecsnikov 
kimutatta (írja szerzőnk), hogy ez a magasabb szén-
vegyület ideg- és, csíraméreg, kriminalisztikai vo-
natkozásait Lechner professzor tekintélyes tapasz-
talataival támasztja alá. Az intellektusra kifejtett 
hatását főleg Forel alapján magyarázza; „40 g-on 
felül megzavarja az ítélőképességet, megbénítja a 
megfontolást, tompítja az erkölcsi érzéket, szóval 
lefokozza legértékesebb szellemi műveleteinket". 
Az alkohol mint zsíroldó és vízelvonó hat ideg-
méregként, csökkenti az oxigenizációt, ezáltal fel-
lép a narkotizáló hatása, az ingereket szelektiváló 
képesség erősen csökken. Tudományos népszerű-
sítő akart lenni kora színvonalán, a korai szocialis-
tákra jellemző naiv jóhiszeműséggel. Ugyanis szép 



az abstinencia, csakhát forradalom volt, front az 
egész ország. Egyik felejteni akart, a másik bátor-
ságot nyerni, a harmadik fázott, a negyedik félt 
az enterális fertőzéstől, s mi a bevált módszer 
mindezekre? Meghúzni a kulacsot. Kétségtelenül a 
lövészárokban kúszónak szomjúoltás, energiapótlás 
és baktériummentesség szempontjából egy bütykös 
bor értékesebb ugyanannyi (ki tudja, milyen minő-
ségű) víznél. Kőrösy népbiztos ott tévedett, amikor 
önmegtartóztatásra akarta agitálni a forradalom 
híveit. A mértékletesség mindig célravezetőbb. Fo-
rel, Bunge és Lechner szerint ,,az alkohol nem 
egyéni vonatkozásaiban a legveszedelmesebb, ha-
nem az egyénen át a jövő emberére, úgynevezett 
degeneráló hatásai miatt". Az alkoholizmus ellen 
küzdeni annyi mint a tuberkulózis ellen küzdeni, 
mert a ,,szesz a szervezet ellenállóképességének 
gyöngítésével a tbc számára készíti elő a talajt". 
Külföldi adatokra hivatkozik. A francia Jacques dr. 
tüdővészes betegeinek 71%-a alkoholista, hasonlót 
közöl Clark londoni orvos, a porosz pincérek közel 
60%-a hal meg tuberkulózisban. A brit biztosító 
társaság csakis antialkoholistákkal hajlandó élet-
biztosítást kötni (Abstainers and General Insurance 
Co.). Persze a megrögzött antialkoholisták olykor 
ortodox elméleteket fabrikáltak. Stein Fülöp dr. 
(akire Kőrösy többször hivatkozik) szerint ,,Az al-
kohol-kérdés tulajdonképpen nem egy egyszerű 
egészségügyi kérdés, hanem inkább világnézet kér-
dése, oly világnézeté, amely természettudományi 
alapon nyugszik és az evolúció eszméjében kulmi-
nál". Lelkes doktorunk vulgármaterializmusát illet-
lenség lenne lemosolyognunk. Becsületes célt akar-
tak ideológiailag alátámasztani, s meggátolni az 
„alkoholtőke" terjeszkedését, mert úgymond a ter-
mőföldek 10%-a a szesztermelés szolgálatában áll, 
az utóbbi 50 esztendőben megháromszorozódott al-
koholfogyasztás kielégítésére. Németország alko-
holra költött összege felülmúlja a hadikiadásokét. 
Oroszország a vodka tengerében úszik, azaz ful-
doklott a front összeomlásáig. A cári uralom bu-
kása után „egyre-másra bocsájtották ki alkohol-
tilalom rendeleteiket", amelyet rövidesen a Tanács-
köztársaság kormánya is követett. Kőrösy sorai sze-
rint „mint egy jobb s nemesebb jövő hírnökét 
üdvözölhetjük a forradalmi kormányt, amelynek 
első teendői közé tartozott az alkohol-tilalom ki-
adása, majd pedig az alkohol-termelést és fogyasz-
tást korlátozó törvényeinek gyors meghozatala". 
Igaz, a kivitelezés még akadozik, de a lehetőség 
adott. Megértőleg szóltunk a katonák mérsékelt 
ellátásáról. A hátországban, pontosabban a civilek 
között akár a forradalmi szigor is indokolt volt, 
vagy lett volna. Magyarországon az analfabéták 
60—80%-a alkoholizmus miatt nem tanult meg 
írni-olvasni, Angliában 30, a cári Oroszországban 
40%-a követ el öngyilkosságot idült szeszfogyasztás 
következtében, Dánia válópereinek 30%-a szintén 
ebből ered. Az elrettentő arányok tovább sorol-
hatók. 

A példákból az irodalom sem maradhat ki. 
Dickens Copperfield Dávidjának öreg zsibárusa, 
Krook, a dementia alcoholica klasszikus alakja, 
nemkevésbé Dosztojevszkij öreg hivatalnoka, Mar-

1956 meladov (Bűn és bűnhődés), aki szép szőke szelíd 

Szonja lányát a szeszért prostitúcióra kényszeríti. 
Megannyi művészi remeklés. Nemkülönben Zola 
Maquart sorozata (pl. a Nana), nem szólván a kis-
korúak alkoholizmusáról. Még két történelmi példa. 
1905-ben a józan japán hadsereg verte meg az iszá-
kos cári csapatokat, csak ez nem eléggé köztudott. 
Korábban viszont a világhírű korzikai seregei jár-
tak hasonlóképp. Többet ittak mint harcoltak, ré-
szeg katonák viszont könnyebben kapitulálnak a 
tél-tábornok előtt. 

Kőrösy dr., az 1919-es Magyar Tanácsköztár-
saság Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság Alko-
holellenes Tanácsának elnöke különleges körülmé-
nyek között különleges feladatra vállalkozott. Nem 
csinált, nem csinálhatott abstinenciás csodát, noha 
Madzsar József dr., Az Alkoholizmus c. folyóirat 
társszerkesztője, az Egészség Páholyának mint a 
Good Templar rend alkoholellenes világszervezet 
magyarországi csoportjának tagja minden szüksé-
ges segítséget megadott. 

Kőrösy György nevével és dokumentumerejű 
művével a Tanácsköztársaság irodalmában eddig 
még nem találkoztunk. A Tanácsköztársaság kikiál-
tásának évfordulója és az alkoholizmus elleni küz-
delem változatlan időszerűsége egyformán indokol-
ják ismertetését. 

Szállási Árpád dr. 
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