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Az Általános Közjótékonysági Egyesület
alkoholellenes előadásai
1917. május 15. és 16-án.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
A most már három évet is meghaladó világháború min
denféle szenvedést, nélkülözést zúdított rán k ; annál inkább
kell örülnünk, ha a sok szomorú jelenség közt néha-néha
egy örvendetes tünemény is mutatkozik. Ilyen örvendetes
tünemény az, hogy a sorsunkat intéző körök végre fölfe
dezték a népbetegségek' fenyegető veszedelmét és hogy
rászánták magukat azoknak tanulmányozására és leküzdésére.
Örvendetes haladást látunk a csecsemővédelemben, a tüdő
betegek gondozásában és a nemi betegségek elleni véde
kezésben, de sajnos, egy másik elterjedt népbetegségről,
az alkoholizmusról mintha megfeledkeztek volna, vagy talán
kormányunk még mindig oly rövidlátó, hogy nagyobbra
becsüli a szesz által biztosított állami jövedelem hasznát, mint
e méreg fogyasztásával okozott károkat. Pedig az alkoho
lizmus nemcsak az iszákosság folytán közvetlenül előidézett
betegség és kínos halál által pusztít, hanem még inkább
a szokásos szeszélvezet okozta szellemi és testi ellenálló
képesség csökkenésével. Keressük csak az elmezavarok,
a bűntények, a balesetek legnagyobb részének okozóját, és
ott találjuk az alkoholt. A sok szerencsétlent, aki képtelen
szenvedélyét fékezni és így a nemi betegségek hordozója
és terjesztője lesz, rendesen az alkohol juttatja siralmas álla
potba. A tüdőbetegek, a nem életképes vagy nyomorék
gyermekek leginkább szülőik alkoholizmusának az áldozatai.
Most a háború alatt és közvetlenül utána erősen át kellene
—
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ültetni a nép tudatába az alkohol veszélyének megértését;
hogy igy ellene szervezkedjünk és végre győzelmes hadjá
ratot indítsunk.
Az általános közjótékonysági egyesület alapítása óta
tántoríthatatlan kitartással küzd az alkohol ellen és nagy
örömünkre sikerült nekünk nagynevű előadókat megnyerni
az előadások megtartására.
Az ülést ezennel megnyitom.
G róf A p p o n y i Á lb ertn é.
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Az alkohol és a munka.
Előadta: SzterényiJózsef.

Nem véletlen, hanem nagyon is tudatos intézkedés, hogy
azt az előadássorozatot, amelyet az Általános Közjótékonysági
Egyesület az alkohol elleni küzdelem szempontjából szüksé
gesnek tartott rendezni, azzal a tárgygyal indítom meg, amely
az alkoholnak a munkához való viszonyát, vagy helyesebben
mondva az alkoholnak a munkában való pusztítását tünteti
fel. Mert ha ezeréves történetünk minden korszakában óriási
jelentősége volt a munkának, úgy fokozott jelentősége van
annak ma, a háborúban és még fokozottabb jelentősége leend
a háború után.
A háború pusztító hatása gazdasági téren fog leginkább
megnyilvánulni; megnyilvánult már a munkaerőnek abban
a mérhetetlen elpusztításában, amelyhez foghatót a történelem
nem tud felmutatni. Közvetlen pusztitó hatása annak, a háború
még beláthatatlan végéig szerény számítás szerint is körül
belül 6000.00—700.000-re tehető munkáskéznek eltűnése a
munka szinteréről. A nemzet dolgozó fiainak szine-java, életük
tavaszán és delén levő munkáskezek hullottak le örökre és
ha ezt a munkaerő-mennyiséget, ezt az energia-veszteséget az
iparral való vonatkozásában számítanám, úgy t. i., hogy ez
az egész emberanyag-veszteség az ipar munkásaiból rekrutálódnék, aminthogy nemcsak abból rekrutálódik, hanem eloszlik
a társadalmi élet minden terére: akkor abban az átlagos
munkateljesitményi vagy termelési értékben számítva, amely
Magyarországon egy gyári munkásra átlagban esik, csupán
ez a veszteségünk Magyarország egész gyáripari termelésének
egy évi értékét meghaladná; az a 600.000—700.000 főnyi
veszteség, ha ipari munkás volna, három milliárdnyi évi ter
melési érték-veszteséget jelentene az országra nézve. Pedig ez
még csak egy része a veszteségnek. Hol van még a rokkantak
óriási száma szintén nem tízezrekben, hanem — sajnos — száz
ezrekben? Ezeknek csökkent munkaképessége is óriási, szá
mokban ki nem fejezhető veszteséget jelent. A másik lényeges
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tényezője a munkacsökkenésnek és az a súlyos veszteség,
amely a jövőt éri, a háború közvetett hatása a születések
és halálozások közti óriási aránytalanság, amely ma, sajnos,
azt az eredményt mutatja már, hogy mig a háború előtti utolsó
években száz születésre csak 66 haláleset, addig 1916-ban
100 születésre már 127 haláleset jut. Mig előbb minden
100 születéssel szemben a nemzet 34 főnyi gyarapodásban
volt, addig ma minden 100 születésnél 27 főnyi veszteségben
van, mig tehát azok, akik a harctérről soha többé nem tér
nek vissza, a ma veszteségei, addig az a súlyos veszteség,
amely a nemzet számának csökkenéséből áll elő, majd
15 —18—20 év múltán kezdi éreztetni a maga borzasztó hatá
sát, amikor azoknál az évfolyamoknál a legerősebb munkás
kezeknek száma 45—50%-kal fog csökkenni.
A most elhaltak elvesztésének a súlyát a mai generáció,
a mai közgazdaság érzi meg. Azoknak a súlyát pedig, akik
nem születnek, és akik túlságos számban elhalnak, meg fogja
érezni a húsz év utáni magyar közgazdaság.
Ily körülmények közt fokozottabb jelentősége van a mun
kának és fokozottabb kötelessége államnak és társadalomnak,
hogy eltávolitson mindent az útból és megtegyen minden intéz
kedést arra, hogy a munka konzerváltassék, a nemzet munka
bírása megóvassék, a munkaképesség és a munkateljesítmény
fokoztassék, és minden káros befolyás, amely ezt hátrányosan
érhetné, a nemzet életéből gyökeresen kiirtassék.
Ilyen káros behatása van a munkára az alkohol élvezetének.
Egyike ez amaz élvezeteknek, amelyek mint az ópiumszivás
pillanatnyi kábultságot, pillanatnyi kellemes érzést okoznak,
hogy annál súlyosabb következményekkel járjanak később.
Egyike ama kábító eszközöknek, melyekről az a tévhit van
elterjedve, különösen a munkásosztály körében, hogy a munka
fokozására szükségesek, mert a testnek azt a jóleső meleget
szolgáltatja, amely megfelelő kalóriákban jut kifejezésre; egyike
ez ama téves tanoknak, amelyeknek a társadalom, különösen
munkástársadalmunk nagy része nagy mértékben hódol: hogy
az izmokat erősiti, a munkaképességet növeli. Pedig; mint
szerencsém lesz rámutatni, ennek épen az ellenkezője áll.
Két kategória az, amelyre az alkohol súlyos behatása a
munka szempontjából jelentőséggel bir. Az egyik, amely ugyan
4

—

%

a pusztító hatásnak kegyetlenebb, de arányaiban mérsékeltebb
képét tünteti fel, az, amelyet a kifejezett alkoholisták, az iszá
kosok a nagy dolgozó társadalomban képviselnek, az az arány
lag kisebb kör, amelynek jelentősége azonban a munka szem
pontjából számszerüségénél fogva kisebb. Példáink a hazai
statisztikából — sajnos — vajmi szerény mértékben vannak ezen
a téren is. Ha azt kutatná valaki, hogy egy iparosinas hány
délutánt vagy órát mulasztott a tanoncziskolában, azt az
utolsó órára menő pontossággal kimutatja statisztikánk, de
ha azt kutatja, hogy a népbetegségek és ezek között az alko
hol is minő pusztítást végeznek a nemzetben, erre statisz
tikánk semmiféle támpontot nem nyújt. (Ugyvan ! úgy van !)
Minden vonatkozásban a külföldre vagyunk utalva és azért
méltóztassék megbocsátani, ha előadásom keretében külföldi
példákra vagyok kénytelen utalni, tételeim bizonyítására túl
nyomóan külföldi vonatkozású számokat vonultatva fel önök
előtt, mint bizonyítékokat.
Ily adatokat szolgáltat első sorban a lipcsei munkásbiztositó pénztár. Ez 18 éven át felvételeket készíttetett az
alkohol pusztításairól a nála biztosítottak között. Ebből látjuk,
hogy aránylag kis kör az, bár a mi viszonyaink között nagy
jelentőségű volna ez a szám is, amelyet a szorosan vett iszá
kosok kategóriájába sorozhatunk: 952.000 biztosított férfi
között 4847. Igaz, hogy ha az előbb említett munkateljesítményt
ezekre is alkalmazzuk, igen tekintélyes összeg állana elő t. i.
ugyanazon termelési értéket véve alapul, mint az előbb, az
a 4847 iszákos ember is, aki tehát a munka számára teljesen
elveszett, kereken 27.000,000 korona évi munkateljesítmény
vagyis termelési érték veszteséget képez, vagyis ha minálunk
ugyanilyen viszonyok volnának, ez ami szerényebb gazdasági
viszonyaink között elég súlyos veszteség lenne.
De összehasonlíthatatlanul nagyobb az a veszteség,
amelyet az alkohol élvezete a munkásosztály körében álta
lában okoz, mert hisz ma már tudományosan bebizonyított
tény, hogy az alkoholélvezet csökkenti a munkabírást, a szer
vezet ellentállóképességét, ebből folyólag nagy mértékben
befolyásolja a munkateljesítményt és hogy az imént csak mel
lékesen vázolt jelenségre való vonatkozására is utaljak, köz
ismert tény, hogy milyen károsan befolyásolja a népszapo
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rodást, még pedig nemcsak mennyiségileg, hanem minősé
gileg is.
Engedjék meg, hogy e tételeket néhány adattal illuszt
ráljam, ismét hangsúlyozva, hogy példáim nagyobbára a kül
földről származnak. A munkabírásra való behatás tekintetében
közvetlen példáink, közvetlen bizonyító anyagunk, amely az
ipari avagy a mezőgazdasági munkára való hatást feltüntetné,
sajnos, nincs. Van azonban egy igen érdekes kis példa,
amelyet egy nemzetközi gyalogverseny nyújt. Ezt 1907-ben
Németország Kiel nevű városában rendezték, ahol 100 kilo
métert meghaladó pályáról volt szó, amelyen való részvételre
17 absztinens és 34 mérsékelten szeszt élvező jelentkezett,
ez utóbbiak is olyanok, akik a versenyt megelőző hetekben
absztinencziára szánták el magukat. A verseny eredménye
pedig az, hogy a 17 absztinens közül elérte a célt 15, vagyis
kereken 90%, mig a 34 mérsékelten szeszt élvező közül csak
20, vagyis kereken 60%. A munkabírás tehát természetszerűleg
csökken azoknál, akik szeszt élveznek, szemben azokkal, akik
az absztinenczia fogalma alá esnek.
Sokkal bővebb anyaggal rendelkezünk a szervezet ellen
álló képességének csökkenése tekintetében, amire nézve a
munkásbiztositás itthon is, külföldön is a legfrappánsabb pél
dákat szolgáltatja. Ugyanaz a lipcsei pénztár hosszú évek
felvételeinek eredménye gyanánt kimutatja, hogy 100 járulékos
napra — amikor t. i. a betegek járulékot kapnak a pénztár
tól — az összes pénztári tagok után, akiknek száma mint
imént említettem, 952.000, — a betegségi napok száma 2 '5 ;
a megállapított alkoholisták után pedig 8-8. — És ha ugyan
ezt a felvételt 1000 biztosított személyre vesszük, akkor az
összes biztosított tagok után 8549, az alkoholisták után pedig
27450 nap esik. Méltóztatnak tehát látni, milyen aránytalanság
mutatkozik e tekintetben a kétféle életmódot folytatók között
és mily nagy jelentősége van az alkoholellenes mozgalom
nak a munkateljesítmény szempontjából.
Hasonló eredményt mutatnak az angol betegsegélyző
pénztárak, ahol a háború előtti évtizedben igen érdekes fel
vételt eszközöltek arra nézve, hogy a 65 éves kort elért absztinensek és az ugyanilyen kort elért nem absztinensek betegedési aránya minő eredményt tüntet fel. Az ottani felvétel
6
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számai azt mutatják, hogy az absztinensek 79.143 hetet bete
geskedtek, az alkoholt élvezők hasonló számú csoportja pedig
108.442-t, vagyis a különbözet ismét több mint egynegyed az
alkoholt élvezők rovására. A magyar munkásbiztositásnak
ilyen részletes felvételei nincsenek. Hisz sokkal fiatalabb
maga a biztosítási intézmény is, azonban általánosságban
az általunk eddig ismert adatok ugyanazt bizonyítják, amit
a külföldi. Már a balesetekre nézve, amelyek egyrészt szintén
az ellenálló-képesség csökkenésének, de másrészt a munkánál
való figyelem hiányának következményei, van magyar statisz
tikánk is, még pedig abból az időből, midőn a magyar
munkásbiztositás újjászervezés előtt állván, elrendelt részletes
balesetstatisztikai felvételeket, mely idő óta ezek az adatok
rendszeresen gyüjtetnek és közzététetnek is. Ezek az adatok
azt mutatják, hogy az alkohol élvezete a munkaerő súlyos
pazarlásában jut kifejezésre — balesetek alakjában. Itt két
év adatait, mint utolsó adatokat, fogom röviden bemu
tatni — nem akarván túlsók számmal terhelni becses figyel
müket, — az 1911. és az 1912. évből. Ezek szerint hétköz
napokon, tehát normális időben, a balesetek száma naponkint
1911-ben 5469 és 1912-ben 5894, ellenben szombaton és
hétfőn, tehát a bérfizetés estéjén és a vasárnap után a szesz
élvezetének bőséges mértéke után ez a szám már emelkedik,
és pedig 1911-ben 6956-ra, tehát 1500-al többre, 1912-ben
pedig 6850-re, tehát 1000-rel többre. Ugyanezeket az ered
ményeket még sokkal bőségesebben mutatja a külföld, ahol
klasszikus bizonyító adat áll rendelkezésre egy aránylag leg
veszélytelenebb üzemágból: a sörgyárakból, amelyek tudva
levőleg nehéz gépekkel nem dolgoznak, veszedelmes üzemet
nem képeznek, és mégis mit látunk? Azt, hogy a 68 német
Berufsgenossenschaftbari, amelyek tudvalevőleg a balesetbiz
tosítást ott törvényesen vezetik, illetve kultiválják, a söripar
a balesetek száma tekintetében negyedik helyen áll. És mig
ezen 68 Berufsgenossenschaftnál 1887-től 1901-ig az összes
üzemekben 1000 munkásra csak 43 baleset esik, addig a
söriparban foglalkoztatott munkásokra 109 baleset jut. Oka
pedig az a sörgyárakba:! és sajnos, a szeszgyárakban is uzussá
vált bérfizetési rendszer, amely szerint a munkások naponkint
sört illetve szeszt természetben kapnak, előbbi esetben 4—8
—
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liter sört. Ennek hatását azután az idézett adatokból is méltóztatik látni.
Hogy pedig az alkohol élvezete a balesetek számára
tényleg milyen növelő hatású, arra nézve igen érdekes öszszeállitásunk van a tekintetben, hogy miképen viszonylik a
balesetek száma az alkoholra fordított költséghez. A brünni
munkásbiztositó pénztár 2300 tagról készített felvételeket, és
arra az eredményre jut, hogy az absztinensekre száz munkás
közül mindössze 10 3 baleset esik, ellenben a munkásokra, kik
hetenkint legfeljebb 50 fillért költenek szeszre, 109, akiknél
a szeszreforditott költség 1 koronáig terjed, 11'2, akiknél
2 koronáig terjed, 1D9, — akiknél 3 koronáig terjed, 12*1, és
akiknél 3 koronán túl terjed, ott már 20'6 a balesetek száma.
Azt hiszem, csattanósabb bizonyítékot arra, hogy mily
közvetlen összefüggésben van az alkoholfogyasztás és az ipari
balesetek száma, nem szükséges szolgáltatnom.
Áttérhetek már most a másik tételre, illetőleg annak bizo
nyítására, hogy milyen behatással van az alkoholfogyasztás
a munkateljesítményre. Közvetlen bizonyító anyagunk itt sincs,
de szolgáltat a külföld erre nézve is egy igen érdekes adatot
és számok nélkül, de a tények ismeretében szolgálok, sajnos,
hazai adattal is.
Megkísérlem előbb a külföldre utalni, hogy azután utaljak
a hazai példára. Az ostrau-karvini bányavidéken felvételeket
készítettek arra nézve, hogy a munkások önkényes kimaradása
a munkából minő összefüggésben van a munkások életmód
jával és különösen az alkohol élvezetével, és arra a szomorú
eredményre jutottak, hogy 1000 munkás közül nem állott
munkába önkényesen rendes munkanapokon 29 munkás,
vasárnap és ünnepnapokon — tehát ez már kapcsolatos az
alkohollal, — 50, az előleg kifizetése napján 63, és az álta
lános bérfizetési nap után 70. Méltóztassék azt a munkatel
jesítményben veszteséget kiszámítani, amely előáll abból
az óriási arányból, hogy munkabérkifizetés utáni napon 1000
munkás közül 70 munkás nem áll munkába. De sokkal szomo
rúbb példa, amelyet hazai viszonyaink nyújtanak: egyik leg
jellegzetesebb vasipari vidékünk a Gölniczvölgy. Aki ezt a
természeti szépségekkel megáldott vidéket ismeri csak egy
félszázaddal ezelőttről is, virágzó vasiparra emlékezhetik vissza,
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amely polgári jólétet teremtett azon a németek lakta vidéken.
Virágzó kis szepesi városokat, amelyek a kultúra tekintetében
sugárszerüen hatottak ki vidékükre is. De az alkohol csaknem
teljesen elpusztította azt az egész vasipari vidéket, és jó sze
rencse volt még 10 évvel ezelőtt is, ha a gölniczbányai vas
ipari munkások, a hires lánczkovácsok a hét hat napjából
két, kivételesen három napot munkában töltöttek el. Nem csoda
természetesen, hogy az államnak semmiféle hatalma, semmi
féle támogató ereje nem volt képes régi erejében visszaállítani
azt a vasipari vidéket, és ma már csak halvány nyoma van
meg annak a régi, egykor virágzott ottani vasiparnak.
Nem folytatom a munkateljesítmény csökkentésére vonat
kozó adataimat, hanem áttérek az alkoholfogyasztásnak a nép
szaporodására kiható s 2:omoru következményeire. Egyrészt a
nagyobb halandóság, másrészt a rövidebb élettartam veendő
itt figyelembe. Az előbbire igen érdekes adatokat szolgáltat
ismét a lipcsei pénztár, midőn kimutatja, hogy 1000 biztosí
tottra egy évben összes tagjai után mindössze 7'65%, az
alkoholisták után pedig 26'20°/o haláleset esik. És hogy az
alkoholnak tényleg milyen pusztító hatása lehet, azt egy angol
statisztikából látom és meritem, amelyet a társadalmi muzeum
vezetőjének szívességéből kaptam, ahol 100.000 élő utáni
évenkénti haláleset mutattatik ki kereskedők között, olyan
kereskedőket sorozván az egyik kategóriába, akik szeszes ita
lokat árulnak, és olyanokat a másikba, akik ezzel az üzlet
ággal nem foglalkoznak, és az eredmény az, hogy 100.000
élő után elhal évenként a szeszes italt árusítók közül alko
holizmusban 226, a másik közül pedig csak 29, tüdővészben
az elsők közül 579, a másik közül csak 245, idegbajban
pusztul el a szeszes italt árusítók közül 210, a másik közül
csak 94; májbajban 210-zel áll szemben 33, és vesebajban
70-nel szemben 20. Sajnos, hogy az elélési statisztikára nin
csenek számszerű adataink. Közismert tény azonban és az
orvosi tudomány bizonjdíja, hogy aránytalan különbség van
az alkoholisták és az absztinensek élettartama közt. Különösen
a svájci és az angol rodalom foglalkozik bővebben ennek
a kérdésnek taglalásával és arra az eredményre jut, hogy
legkevesebb 10—15%-ra tehető az alkoholistáknak élettar
tamban való megrövidülése az absztinensekkel szemben. Ismét
—
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a munkára való vonatkozásban emlitem ezeket az adatokat,
hogy mit jelent egy munkája révén különben sem valami
nagy mértékben ismert és nem épen komoly munkájával fel
tűnő nemzetre nézve, — a minő sajnos a mienk — a mun
kaerő 10— 15°/o-os élettartamban való megcsökkenése. Vala
hányszor külföldi vendég Magyarországba jő és alkalma van,
— mert hiszen mi bőségesen szoktunk alkalmat adni, —
pohárköszöntőkben ünnepelni a magyar nemzetet, mennyit
halljuk a „lovagias vendégszerető nemzet“ frázisát, de még
sohasem hallottuk a dolgozó, a munkás nemzet dicsőítését.
De hagyjuk ezt, t. Hölgyeim és Uraim, és folytassuk
inkább azzal a kérdéssel és annak rövid taglalásával, hogy
az ellenállóképesség és a munkabírás csökkenésére közvetlen
behatása mi által van az alkoholnak, a szervezetre való köz
vetlen pusztító hatásán kívül, amelyet ezen előadás-sorozat
keretében nálam hivatottabb férfiú fog önök előtt fejtegetni?
Mi okozza tulajdonképen ezt a súlyos visszahatást? Okozza
a rosszabb táplálkozás, okozza természetszerűleg az, hogy
a munkás jövedelmének tekintélyes részét eme szenvedélyének
kielégítésére fordítván, keresményének azt a részét maga és
családja jobb táplálkozásától vonja el. E részben dr. Stein
Fülöp, a budapesti kerületi munkásbiztositó pénztár ideg
orvosa és később az Általános Jótékonysági Egyesület rákospalotai alkohol-gyógyintézetének főorvosa, évekkel ezelőtt fel
vételt készített. E felvételek eredménye az volt, hogy a mérsékletesebb munkások keresetüknek kerekszámban 15%-át
fordítják.Budapesten alkoholra, a mi azonban átlagszámban
van igy, mig a munkástársadalom igen nagy része, sajnos
az a kategória, amely betegségbe esik már, mint iszákos,
keresetének 40—50%-át fordítja alkoholra.
Németországban, különösen Délnémetországban is készül
tek felvételek erre nézve. Ezek azt mutatják, hogy ott — átlag
ban meglehetősen magas lévén a kereset, — 10°/o-ot tesz
fejenkint az alkoholra fordított kereseti összeg. És hogy
konkrét abszolút számmal is szolgáljak, Karlsruhe vidékén egy
négytagú munkáscsalád 214 márkát költ évenként szeszre. Ha
ezt méltóztatik összehasonlítani a magyarországi átlagos munkáskeresménynyel, amely felnőtt munkás férfit, nőt, gyerme
ket egybevéve átlagos 700 koronát tesz évenként, akkor
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megállapíthatók azok a szomorú viszonyok, amelyek az alko
holfogyasztás és a rendes kereseti összegek tekintetében itt
fennállanak.
De legjellemzőbb az a példa, amelyet az egész német
statisztika nyújt a hús- és az alkoholfogyasztás tekintetében
A háborúban készült egy felvétel Németországban, amely
kimutatta, hogy békében Németország l lh milliárd márkát
fogyaszt húsban. És 10 évvel ezelőtt készült a Reichsarbeitsamtnak egy felvétele az alkohol-fogyasztásról, amely szerint
Németországban három milliárd márkát meghalad az az öszszeg, amely alkoholra fordittatik. Méltóztassék szembeállítani
a hús tápláló erejét az alkohol tápláló- és viszont pusztító
erejével és ebből a konzekvencziákat levonni. Az imént fel
említettem azt a téves hitet, hogy a munka, az izomerő foko
zásához alkoholra volna szükség. Egy éppen a mai napon
nagyon aktuális sociálpolitikusnak, Vandervelde Emil brüsszeli
tanárnak kijelentése fekszik előttem, aki az óhajtott béke érdekében
tervezett stockholmi kongresszus tekintetében olyan jelentékeny
szerepet visz, az ő jóváhagyásától tétetvén úgyszólván függővé
a kongresszus összejövetele, lévén Vandervelde a belga szociál
demokrata párt vezére. Azt mondja ő egyik munkájában
arról a kérdésről, hogy szüksége van-e a munkásnak munka
ereje fokozásához szeszre: „A munkásokkal meg kell értetni,
szó, nyomtatvány és sajtó utján, hogy kísérletileg bebizonyittatott, és e kísérletek nap-nap után újabb tapasztalatok által
megerősittetnek, hogy az alkohol még kis adagokban is nem
csak felesleges, hanem káros; hogy nemcsak nem táplál, nem
melegít és nem erősít, hanem ellenkezőleg rontja a táplálko
zást, a test hőmérsékletére csökkentőleg hat, az ellenállóké
pességet csökkenti, a szellemi munkát akadályozza, és hogy
az alkohol hatása alatt végzett izommunka mennyisége cseké
lyebb amannál, amely józan állapotban végeztetik, sőt hogy
absztinens kevésbbé van kitéve balesetnek, betegségnek, korai
halálnak, ha pedig megbetegszik, nagyobb reménye van a
gyorsabb meggyógyulásra, mint a nem absztinensnek. Meg
kell értetni a munkásokkal, hogy tudományosan nem állítható
többé, amint azt eddig állították, és némelyek még ma is szeret
nék állítani, hogy az alkohol szükséges rossz, hogy a mun
kásosztály munka- és életviszonyai a szeszes italok mérsékelt
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élvezetét okvetlenül követelik, sőt épen mindennek az ellen
kezője igaz.“
A sok autor közül, akik ezzel a kérdéssel ugyanebben
az irányban foglalkoznak, szándékosan választottam az egyik
legnevesebb európai munkáspárti vezért, hogy az ő auktoritásá
val hassunk azokra a tömegekre, amelyekre első sorban akarunk
a munka szempontjából hatni. Mert ne felejtsük, hogy abban
a nagy átalakító korszakban, amelynek el kell jönnie, leg
nagyobb szerepe, legfontosabb hivatása a munkának leend,
annak a munkának, a melynek főtéhyezői az ipari és mezőgazdasági munkások lesznek, akik egyedül lesznek alkalmasak
arra, hogy egész munkaerejük kifejtésével a nemzeti többter
melés problémáját megoldásra juttassák, azt a problémát,
amely nélkül mezőgazdasági és ipari téren ama terheket,
amelyeket a magán- és az államgazdaságban elviselnünk kell,
nem leszünk képesek elviselni, amely nélkül gazdasági életünket
regenerálni sohasem fogjuk.
Engedjék meg végül, hogy ha az alkoholnak, a munkára
való pusztító hatását is pár rövid ecsetvonással bemutattam,
foglalkozzam röviden azzal a kérdéssel is, miképen lehetne
védekezni ezzel a rettenetes kórral, bajjal, betegséggel szem
ben. A legradikálisabb védekezési módot megmutatta az a volt
államfő, aki ma már csak Romanow ezredes név alatt isme
retes, Miklós volt orosz czár, azzal a háború elején kiadott
czári ukázával, amely egy tollvonással megszüntette az alko
hol élvezetét Oroszországban, nem törődve azzal, hogy az
államnak IV2 milliárd rubelnyi bevétele esik áldozatul. És
bármilyen bűnei legyenek is a háború felidézésében, ebben
a nagy világkatasztrófának előidézésében Miklós czárnak, ez
az egy ténye magasan kitűnik, kimagaslik; szociálpolitikailag
nagyobb tényt alig cselekedett valaki, mint ő, azzal, hogy
Oroszországban, az alkoholfogyasztás ős hazájában el merte
és el tudta az alkoholfogyasztást tiltani.
A kárpáti orosz betörés alkalmával egy orosz kapitány
fogságba esett és kihallgatása alkalmával az otthoni viszonyok
ról is beszélvén, többek között azt a kijelentést is tette, és
ez legjellemzőbb az orosz viszonyokra és helyzetre — „mi
tudjuk azt, hogy el fogjuk veszíteni ezt a háborút; mi tudjuk
és el vagyunk rá készülve, hogy Oroszország súlyos szenve
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déseknek lesz a háború után kitéve, de minden szenvedésekkel
felér az a tilalom, amely az alkohol tekintetében kiadatott, s
ha azt nálunk becsületesen végre fogják hajtani, akkor az
orosz nemzet regenerálódik és elég erős lesz arra, hogy ennek
a pusztító háborúnak súlyát és következményeit is elviselje.
Ez az egy intézkedés legnagyobb ellensúlyozója leend a hábo
rúnak.“ Igaza is van annak a szerény katonának, és ha
minálunk is tehetnénk megfelelő intézkedéseket az alkohol ellen,
akkor ha nem is tudnók a háború súlyos következményeit
ez egy intézkedéssel paralizálni, mert hogy nem lehet összehasonlitani az alkoholfogyasztást sem az oroszokkal, de nagy
mértékben hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy a nemzeti munka
regeneráltassék, és e munka regenerálása által a nemzet újjá
építése munkájának egy hatalmas lökést adnánk.
A legjobb intézkedéseket az alkoholfogyasztás ellen Fran
ciaország tette most a háborúban. 1917. március 8-án lépett
életbe a francia munka- és munkásvédelmi törvényhez hozott
póttörvény, amely két szakaszból áll, és azt mondja ki, hogy
a gyárakba alkohol tartalmú italokat bevinni, vagy ott kiszol
gáltatni tilos, tilos továbbá ittas alkalmazottakat megtűrni,
s ha ilyenek vannak el kell őket távolítani. Ezen rendelkezés
végrehajtásáért igazgatók, művezetők és előmunkások szemé
lyesen felelősek, akik pénzbírsággal és szabadságvesztéssel
büntetendők.
így nagyjában jól festene ez a francia törvény, mert
hiszen ismét egy jelentős lépés a védelem tekintetében, csak
egy baja van, hogy t. i. félrendszabályt képez, amennyiben
nem vonatkozik a borra, a sörre, almaborra és sörlére, ha
nincs azokba alkohol belekeverve, tehát csak a tulajdonképeni
pálinkára vonatkozik. És itt eszembe jut egy hasonló előadás,
mint az én szerény előadásom itt, amelyet a délvidéken az
alkoholellenes mozgalom egy apostola tartott évekkel ezelőtt
egy sváb faluban. És mikor a jó sváb parasztok végighallgatták
ezt az előadást és önmagukban annak tanulságait levonták,
— nem óhajtanám, hogy önök az én előadásomnak hasonló
tanulságait vonják le, — az a párbeszéd folyt le közöttük,
hogy „igaza van ennek az urnák, aki az alkohol ellen most
prédikált, mert amig ami a jó borunk és sörünk megvan,
minek nekünk az alkohol.“ (Derültség.) Ugyanilyen körülbelül
—
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ez a francia törvény is, jóllehet mégis egy lépést jelent előre.
De tudni kell hozzá a törvény szülőokát is, hogy megérthes
sük, hogy miért szorítkozik csak az alkoholra. Itt egyrészt az
a tekintet játszott szerepet, amellyel Franciaország a maga
nagy bortermelésére van. Hiszen egyidőben valóságos forra
dalom tört ki Franciaországban a borvidékre vonatkozó kisebbszerű intézkedés miatt, amely körülbélül ugyanabból az okból
eredt, amiért mi Magyarországon még azt sem voltunk képe
sek keresztül vinni, hogy a korcsmákat vasárnap bezárják.
(Felkiáltások: Sajnos!) Mert a kincstári bevételekre szükség
van, s igy inkább pusztuljon a nép, semhogy azok elmarad
janak, másrészt pedig az a közvetlen tapasztalat is közrejátszott,
amelyre a háborúban jöttek rá a franciák, hogy a pálinkaivás
ijesztő mértékben terjed a nők között. Hogy ez mily nagy
mérvű, már arra egy megfigyelés nyújt adatot, amelyet Párisban
tettek a hadisegélyre jogosult nők segélyének kifizetése alkal
mával. A párisi orvosi akadémia ugyanis nagyon behatóan
foglalkozik ezekkel a kérdésekkel és ezért a hatóságok utján
megfigyeléseket eszközöltetett, és kitűnt, —1917. február havában
történt — hogy 431 nő közül, akik egy hatóságtól hadisegélyt
kaptak, mindössze heten mentek közvetlenül haza a kifizetés
helyéről, a többi pedig előbb pálinkamérésbe, vagy olyan
üzletbe ment ahol pálinkát vehetett.
Az alsó-szajnai departementnek az 1916. év folyamáról
szóló jelentésében pedig az a megdöbbentő adat foglaltatik,
— most márciusban publikálta a Figaro — hogy a normann
alkerületben a háború óta oly mértékben terjed a pálinkaivás
a nők között, hogy átlagban V2 liter pálinka esik naponként
egy-egy nőre, sőt a 8—14 éves gyermekek is átlagban
7 4 liter calvadost fogyasztanak. Érthető tehát ezzel a meg
döbbentő adattal szemben, hogy Franciaország elsősorban ezt
a súlyos bajt kívánja orvosolni, illetőleg megelőzni és gyáraira
vonatkozólag, amelyeknek a mulasztásáról van első sorban
szó, ezt az intézkedést teszi.
Egy másik kezdeményezés ugyancsak a folyó évből
Angliában jelentkezik; ez ugyan még csak az előzetes tárgya
lások stádiumában van, de a közlések szerint valószínű,
hogy ott szeszmonopóliumra kerül a s o r ; a szeszfogyasztás
mértéktelen elterjedését az angol kormány úgy kívánja meg
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akadályozni, hogy a szeszfőzést állami monopóliumnak jelent
vén ki, a szeszre igen magas árakat fog szabni.
Nem kételkedem benne, hogy nálunk is a szeszmonopoliumra kerül a sor ama sok monopolium között, amelyekre
a háború utáni időben el kell készülve lennünk állampénzügyi,
államgazdasági szempontból. De hogy ennek az intézkedésnek
az a szociális alaptendenciája lesz-e, hogy a szeszt azért
kell monopolium tárgyává tenni, hogy a szeszfogyasztás
a lakosság körében csökkenjen, azt legalább az eddigi tradi
cionális felfogás után nem merném állítani.
De nem kívánok a monopóliumok kérdésével foglalkozni,
amúgy is már tulhosszu ideje veszem igénybe türelmüket és
záradékul csakis azt a kérdést kívánom érinteni, hogy minő
intézkedések volnának tehát tehetők nálunk is ennek a vesze
delmes társadalmi bajnak megelőzésére, illetőleg terjedésének
megakadályozására? Teljes megoldás nincs, de keresnünk
kell azt az eszközt, amelylyel hathatunk a tömegekre; első
eszközül véve a felvilágosítást, azt az akciót, amelyet a Köz
jótékonysági Egyesület folytat. Fel kell világosítani a közön
séget az alkohol pusztító hatásairól, előadások, nyomtatványok,
tanfolyamok, hírlapok, röpivek utján, s minden utón, amelylyel
a közönség szélesebb köreibe el lehet jutni. De be kell vinni
az oktatásba is az alkohol pusztító hatásának ismertetését,
az elemi iskolától kezdve végig összes iskolafajainkba.
A gyermektől kezdve kell a nemzetet megtanítani arra, hogy
minő veszedelem rejlik abban. Hiszen szomorú példáit
a családi életben bőven látják az ártatlan gyermekek. De
beléjük kell nevelni azt a tudatot, meggyőződésükké kell
érlelni abban a zsenge korban, amelyben a legfogékonyabbak,
hogy az alkohol méreg.
Legfontosabb azonban megfelelő szociális élelmezési
politika inaugurálása lenne, amelynek nyomán a széles nép
rétegeknek olcsóbban kellene juttatnunk a táplálékot, olcsób
ban kielégítenünk élelmi szükségletekeit — a vagyonosabb
társadalmi osztályok rovására. Azt kell megtennünk, amit
megtett újabban Németország a húsfogyasztással, azt kell
megtennünk, amit újabban Bécs városa tett a szegényebb
lakosság érdekében. Németország, midőn leszállította a kenyér
rációt, felemelte a husrációt, de nem a szegény lakosság
-
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rovására, hanem egyrészt a birodalom és az egyes államok
számlájára, másrészt a vagyonosabb osztályok terhére. Ahhzo
a különbözethez, amelyet a hús és a kenyér ára között
megállapítottak, a birodalom hetenkint és fejenkint 40, az
egyes államok 30, és a községek 18 pfenniggel járulnak
hozzá. Egyedül Berlin városában arra a 15 hétre, amelyre az
intézkedés szól, 2,800.000 márka összeget jelent ez a 10
Pfenniges hozzájárulás. Vagyis szorozzuk meg ezt 10-zel és
akkor 28,000,000 márkát tesz csak Berlin városában az az
összeg, amelylyel a birodalom, az állam és a községek
a szegényebb néprétegek húsfogyasztásának költségeihez
hozzájárulnak, eltekintve attól, hogy amennyiben olcsóbban
kapja a szegényebb osztály, annyival drágábban fizeti
a vagyonosabb osztály. Ilyen szociális politikával, a népet
egészséges táplálékkal ellátva, lehet a népet elvonni attól,
hogy kétségbeesésében keresse azt a mérget, amely elkábitja,
de végeredményében el is pusztítja. (Élénk helyeslés és taps.)
Be kell vonnunk az akcióba a szociális szervezeteket;
egyáltalán szakítani kell azzal a szerencsétlen tradicióval,
amelyet a múltból áthoztunk: hogy rólunk, de nélkülünk.
Nem ma hirdetem ezt először, amikor népszerűvé vált
a szocialisták bevonása a politikába és a politikai természetű
ügyek intézésébe; hirdettem és gyakoroltam is mindig és
a következmények igazolták, hogy csak az az akció egész
séges és szülhet eredményt, amely azoknak bevonásával
történik, akikre vonatkozik. Hiszen nem olyan nagyon régen
az a téves hit volt elterjedve, — sajnos még ma sem korri
gálta a Németbirodalom, a munkásbiztositás őshazája sem,
és nem korrigálta Ausztria sem, amely bennünket messze
megelőzött munkásbiztositási intézkedéseivel — azt a tévhitet,
hogy az iszákosság, az alkoholizmus nem betegség. Az összes
létező munkásbiztositási törvények kizárták az alkoholistát
a munkásbiztositás áldásaiból, sőt az osztrák törvény kife
jezetten kimondja, hogy táppénzt az alkoholistának adni
nem lehet. Mi, Magyarország, voltunk az elsők s ma is
a magyar munkásbiztositó törvény talán az egyedüli, amely
az alkoholizmus elleni küzdelmet a pénztárak törvényes
feladatává tette. A magyar munkásbiztositás volt az első,
amely nemcsak ingyen orvosi és gyógyszernyujtási segélyben,
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hanem táppénzben is részesítette azt a súlyos beteget — mert
súlyos beteg — akit alkoholista néven ismerünk. Ez az az
ut, amelyen ha a kérdést megoldani, ha a bajt megszüntetni
nem is tudjuk, de védekezni tudunk ellene. Betegekként
kell felvenni és a beteget megillető minden gondossággal
kell az államnak és a társadalomnak foglalkozni azokkal,
akik már az alkoholizmus betegségébe estek, akkor, midőn
a másik irányban az alkoholt élvezők nagy tömegével szemben
a felvilágosítás, a tájékoztatás, a hozzáférhetés eszközeit kell
keresnünk, hogy megmentsük a nemzeti munka számára
azokat a tömegeket, amelyeket a munkásosztály képvisel.
A legnagyobb érték mégis csak az ember. Sajnos, mi
Magyarországon még mindig nem jutottunk ennek tudatára.
Hiszen nem kell messzebbre mennünk, csak közegészségügyünkre kell egy futó pillantást vetnünk. Mikor államosították
már minálunk az állatorvosi szolgálatot; mikor gondoltak
már az állategészségügy szervezésére és rendezére — mert
itt effektiv pénzbeli értékről van szó. De méltóztassék szem
ügyre venni azt az állapotot, amelyben a magyar közegészségügy minden jóakarat és minden törekvés mellett, amelyet
az arra hivatottak kifejtenek, még ma is leledzik. Nem kritika
akar ez lenni azokkal szemben, akik ez ügyet szolgálni
illetékesek, de kritika akar lenni azzal a felfogással szemben,
amely egyaránt uralkodik ma, uralkodott ezelőtt és ki
tudja meddig fog még uralkodni, hogy az emberi védelem
legutolsónak maradhat, hogy az emberi védelemre az állam
által hozott áldozat a legkisebb összegre rúg, minden egyéb
előbbrevaló, mint az embernek, a legfőbb értéknek megóvása,
megmentése. Hiszem, hogy a jövőben, a háború tanulságai
nyomán talán másképen lesz, mert ha nem, akkor megkondul felettünk is az a lélekharang, mely már nagyobb
nemzetek felett is megkondult, mint mi vagyunk. Reméljük,
hogy nem igy leend. (Élénk taps.)

2
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Az alkoholkérdés jogi vonatkozásai.
Előadta: Dr. Lányi Márton, bpesti kir. törvényszéki biró.

Az alkoholkérdés jogi vonatkozásait csak nagy voná
sokban is vizsgálva, rögtön azt az érdekes megállapítást
kell tennünk, hogy amig az alkoholkérdés jelentősége egyik
vagy másik szempontból önmagában véve megállapítható és
a megfelelő ellenszerek rendszere beállítható, addig a jogászi
reformok, jobban mondva orvosszerek egyáltalában nem
függetlenek más vonatkozásoktól. Itt derül ki ugyanis az,
hogy az alkoholkérdésekben a jogot in abstracto nem alkal
mazhatjuk, azt mindig csak in konkretó lehet figyelembe
venni. Az alkoholkérdés általános törvényhozási szabályozása,
annak közgazdasági, orvostudományi és egyéb szempontjai
által megszabott keretekre. jön rá, hogy úgy mondjam,
a jogászi skatulya. Más elbírálás alá esik jogi szempontból
az alkoholista, ha az alkoholizmust betegségnek, mint ahogy
az is, és nem bűnnek tekintjük, más szabályozást kell
alkalmaznunk akkor, ha az állam a szesztermeléssel kapcso
latosan bizonyos kedvezményeket ad vagy nem ad. A leg
radikálisabb szempontot véve figyelembe sem lehet helye
selni egy olyan megoldást, amely például a korcsmárostól
az italmérési jog elvonását helyezi kilátásba, ha mondjuk
a fiatalkoruaknak szeszes italt szolgáltat ki, abban a kép
zeleti esetben, ha ezzel szemben a finánctörvények szabá
lyozzák, hogy milyen korú embereknek milyen mennyiségű
szesz bocsájtható rendelkezésre és ezen szabályozás a fiatal
korúakkal szemben nem tartalmaz eltiltó rendelkezést. Ezzel
a példával csak azt akartam jelezni, hogy az alkoholkérdés
jogi szabályozása talán inkább áll és kell, hogy álljon az
individualizáció szolgálatában, mint bármely más általános
jogi szabályozás. Az egyéni, esetenkénti elbírálás egy igaz
ságos, de szigorú alkoholelleni küzdelemben — már csakis
a jogi kérdéseket tartva szem előtt — teljesen elkerülhetetlen
és ide kapcsolódnak be az orvosi vonatkozások is, amennyi
ben kétségtelenül más elbírálás alá tartozik az alkoholista
mondjuk büntetőjogi, vagy akár magánjogi vonatkozásban is,
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ha megrögzött alkoholista, ha degenerált szülőknek alkoho
lista gyermeke, ha mértékletesen ivó, vagy ha egész véletlen
módon kerül olyan állapotba, hogy az alkohol behatása foly
tán bűncselekményt követ el.
Ez az individualizáció természetesen a legtávolabbról
sem jelenti azt, mintha az alkohol elleni küzdelemnek jel
szava és szem előtt tartandó elvei szintén individuálizálást
igényelnének, más szóval kifejezve egyáltalában nem akarom
mondani, hogy az előbb felállított tétel a legtávolabbi vonat
kozásban is azt jelentené, hogy az alkohol elleni küzdelem
éppen olyan eredményes akkor, ha azt mértékletességi, vagy
ha azt az abstinencia alapján kezeljük. Az utolsó évtizedben,
sőt talán még előbb is az alkoholkérdéssel foglalkozók előtt
világos volt, hogy az alkoholelleni küzdelem csakis az
abstinenda jelszavát Írhatja zászlójára. És ez egészen termé
szetes is. Az okokat nem kell fejtegetnem, azok mind
annyiunk előtt tökéletesen ismeretesek. És amikor arra mégis
utalok, ez nemcsak a netáni félreértések elhárítása okából
történik, hanem azért is, hogy rámutassak arra, hogy maguk
a mértékletességi elmélet alapján állók is az alkoholizmus
gyógyításának programját az abstinenciában, mint kategorikus
imperativusban találják, amint azt a „Deutscher Verein gegen
den Missbrauch geistiger Getränke“, a legnagyobb német
mértékletességi egyesület nevében Pellmann kifejezte.
Hogy az alkokolizmusnak milyen káros és vészes hatása
van, az szintén köztudomású. Az Általános Közjótékonysági
Egyesület évekkel ezelőtt kiadott alkoholelleni röpiratában
(„A szesz gyilkol“) utalás történik arra, hogy a bűnesetek
4 5 —50°/o-a az alkohol fogyasztással áll kapcsolatban, az
elmebetegségeknek 2 5 —45%-át, a súlyosabb betegségek
15 —20-át, az öngyilkosságok 15—35°/o-át, a balesetek 20—
25-%-át, az összes halálesetek 10—15°/o-át ugyancsak az
alkohol okozza. Dr. Stein Fülöp a stokholmi alkoholellenes
kongresszus részére a Budapesti Kerületi Munkásbiztositó
Pénztár rendelő intézetében ambulanter kezelt idegbetegekről
1905. julius 1-től 1907. julius 1-ig megfigyeléseket eszközölt
és ekkor kiderült, hogy a 6372 idegbeteg közül 1299, tehát
20% volt alkoholista. A kir. törvényszékek és járásbíróságok
előtt az 1913. évben jogerősen befejezett büntető ügyek
2
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statisztikájából kiderül, hogy az elitéltek közül 4861 fogyasz
tott nagyobb mértékben szeszes italt, a mértékletesen ivó
bűnözők száma pedig 50990 volt. Ezek az adatok százalék
ban kifejezve azt jelentik, hogy az összes bűnözők 7%-a
volt nagyobb mértékben iszákos, mig 73.2%-a volt mérték
letesen ivó. Ugyanezen adatokból az is megállapítható, hogy
10415 olyan eset volt, vagyis 14.9%, amelynél a bűncselek
mény elkövetése a szeszes italok elfogyasztásával összefüg
gésbe hozható volt. Az 1914. évben ezzel szemben a nagyobb
mértékben ivó bűnösök száma 3715-re (6.2%), a mérték
letesen ivó bűnözők száma 42549 (70.6%)-ra rúgott, az
okozati összefüggés pedig 6950 esetben, tehát 11.5%-ban
volt megállapítható. A visszaeső bűnösöknél ugyanebben
a beosztásban 1103, illetve 7537 bűnösről beszélhetünk, az
okozati összefüggés pedig 1482 esetben volt megállapítható.
Ezen adatokat kiegészíthetjük azzal, hogy a háború alatt
a helyzet csak rosszabbodott. Utalunk e tekintetben a fiatal
korúak szegedi felügyelőhatóságának jelentésére, amelyből
kiderül, hogy a fiatalkorú eltévelyedését 1048 esetben idézte
elő az alkohol élvezete. Az elitéit 9559 fiatalkorú közül szeszes
itallal mértékletesen élt 4176, rendszeresen 411 és 666-nál
volt az okozati összefüggés kimutatható. Mielőtt a most
közölt számadatokból a következtetéseket levonnók, ki kell
emelnünk, hogy ezek az adatok még csak hozzávetőlegesen sem
közelitik meg azt a mérhetetlen pusztítást, amelyet az alkohol
tényleg okoz. Annak a megállapítása, hogy vájjon a vádlott
iszik-e egyáltalában, mértékletesen ivó-e, avagy iszákos,
semmiféle ellenőrzésnek nem volt alávetve, hanem egyszerűen
az érdekeltek bemondásán alapult. Ha már most figyelembe
vesszük azt az igen nagy arányban elterjedt közfelfogást,
amely a szeszes italok fogyasztásának a hatását a bűncse
lekményekre az úgynevezett indulati bűncselekményeknél
keresi, akkor mindjárt tisztában lehetünk és megfelelő értékre
leszállíthatjuk a fentebb közölt statisztikának értékét. Ennél
a hiányos statisztikánál, amely, mint mondom, teljesen figyel
men kívül hagyja az alkoholnak degeneráló hatását, az alko
holista gyermekével veleszületett bűnöző hajlamot, sokkal
ékesebben beszélnek azok az adatok, amelyek azt mutatják,
hogy minő mértékben van elterjedve a szeszes italoknak
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fogyasztása. Ennek illusztrálására legyen szabad pár adatot
felemlíteni. Magyarország lakossága 1911. évben 21,030.000
volt. Ezzel szemben 1909. évben fejenként egy lakosra esett
11 liter sör, 18 liter bor, 7.99 liter pálinka, 1911. évben
pedig 17.75 liter bor. A legutolsó 10 esztendő alatt Magyarország átlagos bortermelése 2,600.000 hektoliter és átlagban
egy-egy lakosra esik évente 20 liter bor. Ausztriában az 1911.
évben 600 millió korona értékű sört, 750 millió korona
értékű bort, 340 miiló korona értékű pálinkát, 28 millió
korona értékű pezsgőt és likőrt fogyasztottak el. Német
országban 1911. évben a sörgyártás 70.35 millió hektolitert
tett ki, fejenként tehát 106.4 liter sör jutott. A borfogyasztás
fejenként 5.82 liter, vagyis összesen körülbelül 378.3 millió
liter. Ugyancsak Németországban az 1911. évben 1,933.532
hektoliter ivásra szánt pálinkát adóztattak meg, úgy, hogy
ebből fejenként 7.9 liter esik. Ezen adatokat összefoglalva,
egyetlen esztendőben az alkoholos italokra kifizetett összegek
3565 millió márkát tettek ki, vagyis fejenként 54.18 márkát.
Elég, ha ezzel szemben felemlítjük, hogy a hadseregre és hajó
hadra az 1912. évben 1555 millió márka fordittatott. A most fel
sorolt szomorú adatokat az egészségügyi állapotokra átvonatkoz
tatva, megállapítható, hogy Németországban évente a 30.000-et
meghaladja azoknak a száma, akik a szeszes italok túlságos
fogyasztása folytán gyógykezelés alá kerültek. A sveici statisz
tika százaléktételeit Németországra átszámítva, az is kiderül,
hogy az 1910. évben több mint 31.000 ember esett az
alkohol áldozatául.
A rendelkezésünkre álló anyagokból megállapítható az
is, hogy a szeszfogyasztás a következőképpen alakul: leg
kisebb emelkedést mutat az egyénenkénti borfogyasztás,
négyszerié nagyobb arányt tüntet fel a sörfogyasztás, majd
nem hatszorta nagyobb a pálinkafogyasztás emelkedése.
A továbbiakban határozott különbséget kell tennünk
a már hangoztatott individualizáció szempontjából azok között,
akik rendszeresen, de kis mértékben fogyasztanak szeszt és
a mértéktelenül ivók között és ennek eredményekép megállapít
hatjuk az is, hogy a szó hivatalos értelme szerint alkoholista az,
aki az alkoholhatás folytán egészségében tartós kárt szenved ;
ahol tehát az alkohol kumulativ hatása megállapítható.
—
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Az alkoholkumulatió alatt természetesen azt kell érte
nünk, hogy az alkoholnak hatása még nem szűnt meg akkor,
amikor az alkoholista újból olyan helyzetbe jön, amelyben
az alkohol káros hatása megkezdődik. A szó szoros értelmé
ben vett alkoholista degenerált egyén.
Az alkoholelleni küzdelem törvényhozási előzményei
Magyarországon már régebbi keletűek. Az 1843. évi büntető
törvénykönyv javaslata 42. §-ának 7. pontjában kimondja, hogy
„súlyosan vétkessé teszi a vigyázatlanságot, midőn a sértést
okozó oly körülmények között, melyek figyelmét különösen
megkívánták — megrészegedett." Ugyanezen javaslat 73. §-a
szerint „minden beszámítástól és büntetéstől menten marad
nak azok, kik betegség miatt ideiglenesen oly állapotban
vannak, hogy tetteik büntethetőségének felfogására szükséges
eszmélettel nem bírnak, de csak oly tettekre nézve, miket
ezen állapotban követtek el.“ Ugyanezen törvényjavaslat
83. §-ának utolsó bekezdése szerint az actio libera in causa
kérdésében kimondja a javaslat, hogy „ha a bűntettesnek
a részegeskedés már egyébként is szokása, vagy célzatosan
és egyenesen azért élt szeszes italokkal, hogy magát a bűn
tettre még inkább felingerelje, a részegség a beszámítást
enyhíteni nem fogja.“ Ugyanezt az elvet mondta ki az olasz
büntetőtörvénykönyv 48. §-a, melyszerint az enyhítést kizárja
az, ha a részegség a véghezvitel könnyítésére, vagy mentség
előkészítésére idéztetett elő. Az 1878. cvi V. törvénycikk
(büntető törvénykönyv) 76. §-a szerint nem számítható be
a cselekmény annak, aki azt öntudatlan állapotban követte
el. A vonatkozó indokolásban olvashatjuk, hogy ilyen öntu
datlan állapotnak minősül a részegségnek az a foka, amely
az embert öntudatától teljesen megfosztja, habár elmetehet
sége ezért nincsen megzavarva.
Büntető bíróságaink gyakorlata sajnos hosszú időkön
keresztül, lehet mondani kizárólagosan, beszámithatlannak
minősítette azt, aki a bűncselekményt teljesen részeg állapot
ban követte el, de egyszersmind enyhítő körülménynek vette
a büntetés kiszabásának mérlegelésénél, ha a bűnös az
alkohol hatása alatt követte el a bűncselekményt.
Áttérve már most a külföldi törvényhozás álláspontjára,
megállapíthatjuk, hogy az 1861. évben hatályba lépett bajor
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büntető törvénykönyv 67. §-a a részegség „legmagasabb
fokának“ a büntetlenséget biztosítja. Az alkohol elleni küz
delemmel kapcsolatosan természetesen az államhatalmak sem
térhettek ki azelől, hogy a kérdés törvényhozási szabályozá
sát legalább is meg ne kíséreljék. Az ilyen kérdések állandó
nyilvántartását és sürgetését e célra megalakult szövetségek
feladatuk gyanánt ki is tűzték. Ily agitáció folytán Franciaországban 1880-ban olyan törvényes rendelkezést tettek,
amely szerint tilos volt bizonyos meghatározott zónán belül
pálinkamérések nyitása, igy különösen iskolák, kórházak
templomok körzetében. Svédországban 1913. junius 18-án,
illetve 30-án hozott törvény módosítja az 1905-ös törvényt
és kimondja, hogy hatóság segítségével iszákosok gyógy
intézetébe internálható az olyan iszákos egyén, aki a maga,
vagy a mások biztonságát veszélyezteti, aki feleségét és
gyermekét a nyomornak teszi ki, vagy azokat veri. Az ilymódon internált egy speciális orgánumnak, a „Comité de
Temperence“ felügyelete alatt áll. Az internálás ideje legalább
1 évre, egyébként a szükséghez képest állapittatik meg. Az
1913. évben Milanóban megtartott alkoholellenes kongresszus
előmunkálatai arra bírták az olasz kormányt, hogy az alko
holkérdést az 1913. junius 13-án megalkotott törvénynyel
szabályozza. A törvény rendelkezéseiből kiemelhetjük, hogy
a 2l°/o-nál erősebb alkohol eladása csakis közigazgatósági
hatóság beleegyezésével lehetséges. Egyáltalában meg van
tiltva 21%-nál erősebb szeszes italok árusítása ünnepnapokon,
továbbá közigazgatási és politikai választások napján. Tilos
az ily fokú szeszes italok kiszolgáltatása 16 évnél fiatalabb
bányászoknak, valamint bármiféle alkohol nyújtása részeges,
vagy abnormális állapotban lévő egyéneknek. Ugyanez
a törvény az absint készítését és elárusitását kizárja. NagyBritánniában az 1913. évben megalkotott mértékletességi
törvény elrendeli, hogy 1914. május 28-tól kezdve 8 óra
helyett csak reggel 10 órakor lehet a pálinkaméréseket
kinyitni. Oroszországban az 1913. év telén a birodalmi
duma kiküldött bizottsága javaslatot dolgozott ki az alkohol
elleni küzdelemre vonatkozólag, amelynek főbb pontjai
a következők: A községek saját határukon belül a szeszes
italok elárusitását eltilthatják. A szeszes italok elárusitását
—
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reggel 9 óra előtt nem szabad megkezdeni, a záróra pedig
falun esti 6 óra, városokban éjjel 11 óra. A községekben
vasár- és ünnepnapokon és egyéb meghatározott napokon
szeszes italoknak kimérése egyáltalában tilos. Az államkincstár 20 millió rubelt tartozik kiutalni az iszákosok gyógy
intézetére, az ittas emberek elhelyezésének és kezelésének,
továbbá az alkoholellenes mozgalom céljaira, a városi és
községi hatóságok alkoholellenes mozgalmának támogatására.
Elrendeli ez a javaslat, hogy az ifjúságot minden elemi és
középiskolában az alkoholizmus veszedelméről fel kell vilá
gosítani. Szigorú pénzbüntetéssel sújtja a nyilvános helyen
részeg állapotbani megjelenést és egyszersmind azt is, aki
ittas embernek szeszes italt szolgáltat ki. Az 1913. évben
Milanóban megtartott XIV. nemzetközi alkoholellenes kong
resszuson elhatározták, hogy rá kell venni a törvényhozásokat,
hogy az iszákosok gondnokság alá helyezése és gyógyinté
zetbe való kényszerinternálása akadályokba ne ütközzék.
Ugyancsak itt dr. Trommershausen amellett tört lándzsát,
hogy a 16 éven aluliaknak, valamint ittasoknak szeszes italt
kiszolgáltatni tilos legyen; a korcsmái hitelt teljesen el kell
törölni és minden községnek meg kell adni a jogot, hogy
úgy hétköznap, mint vasár- és ünnepnap a zárórát korlátoz
hassa. Norvégiában 1900. május 31-én megalkotott törvény
szerint aki szándékosan, vagy gondatlanul nyilvános helyen
lerészegszik és nyilvános, vagy általános közlekedésre szol
gáló helyen részegen találtatik, pénzbüntetéssel, ha pedig
egy éven belül háromszor volt emiatt büntetve, három
hónapig terjedhető fogházzal büntettetik.
A három havi fogházbüntetés első alkalommal is alkal
mazható, ha a lerészegedett személy a közbékét, rendet vagy
a közlekedést zavarja, vagy családtagjaira vagy másokra veszélyt
idéz elő. Fogházbüntetés kiszabása esetén a vádhatóság az
Ítéletben felhatalmazható, hogy az elitéltet a büntetés kitöltése
után vagy a helyett kényszer dologházba, vagy királyilag enge
délyezett gyógyintézetbe helyezhesse el, a hol addig tartatik,
mig az intézet igazgatósága szerint a beutaltnak egészsége
megkívánja, azonban 18 hónapnál, visszaesés esetében 3 évnél
nem tovább.
Ugyanezek a szabályok alkalmazhatók arra, aki iszákos24
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ságra való hajlama folytán koldulni kénytelen, vagy a szegény
alapból kell eltartani vagy családját nyomorba dönti, nejének
vagy 15 éven aluli törvényes vagy törvénytelen gyermekének
tartását elhanyagolja (16 —19. §§.) Pénzbüntetéssel, ismétlés
esetén 3 havi fogházzal bünteti a törvény azt is, a ki mást
lerészegedésre csábit, kényszerit vagy 18 éven aluli fiatalt
lerészegit, ugyancsak a korcsmárost, aki részeg embernek
vagy 18 éven aluli fiatalnak oly mennyiségű szeszes italt ad
el, hogy attól lerészegedhet, vagy ily részeg embernek a
kimérőhelyiségben a szeszes ital fogyasztását megtűrni, vala
mint ha 15 éven aluli gyermekeknek szeszes italt kezébe ad
(2 2 -2 3 . §§.)
Az 1903.-ban beterjesztett svájci javaslat általános sza
bályul állítja fel, hogy ha valamely bűntett a tettes restségére
vagy munka gyűlöletére vezethető vissza, a biró az illetőt
a kiszabandó fogházbüntetésen felül vagy a helyett 1—3 évi
tartamra dologházba utalhatja. Továbbá, ha a bűntett a tettes
iszákosságára vezethető vissza, a biró az illetőt 1—5 évre
eltilthatja a korcsmába járástól, a szokásos iszákos pedig, ha
legfeljebb egy évi fogházra ítéltetett, a büntetés helyett iszá
kosokat gyógyító intézetbe utalható s 2 évig ott tartható.
Épigy a felmentett iszákos is ideutalható. (26—28. §§.)
Meg kell továbbá említenünk azt is, hogy k. b. 10 esz
tendővel ezelőtt alakult Berlinben egy „Zellerhaus“ czimü
intézmény az iszákosok gyermekeinek megmentésére. Ennek
az intézménynek létesítése igen nagy hiányt pótol, amennyiben
köztudomású, hogy az alkoholisták gyermekei nem helyezhetők
el közönséges árvaházakban és gyermekotthonokba. Az alko
holizmussal megfertőzötten született gyermekeknek gyengébb
idegzete és ellenállásra kevésbbé képes szervezete speciális
orvosi kezelést és szakszerű nevelést tesz szükségessé. Sajnos
ezen oly nagy hiányt pótló intézmény már 1914. évben teljesen
elpusztult.
A mi hazánknak alkohol elleni törvényhozását illeti,
sajnálattal kell megállapítanunk, hogy tulajdonképen semmi
féle olyan törvényes intézkedés nincsen, amely az alkohol
pusztításainak a legkisebb mértékben is gátat vetne. Az alkohol
tőke állami és társadalmi támogatásban mind jobban és jobban
hálózza be országunk lakosságát és viszi népünknek ezreit
—
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a pusztulásba. Még mindig általános az a felfogás, hogy az
alkoholos mámor feledteti az emberrel a szenvedést, a nyo
morúságot, érzéketlenné teszi az ország lakosságát az összes
fontos közkérdések és a szociális reformokkal szemben.
A pálinkamérések és egyéb korcsmák számában, az elfo
gyasztott szeszes italok mennyiségében semmiféle megemlítésre
méltó csökkenést nem találunk, sőt a mostani világháború
kitörésekor fájdalmasan láttuk, hogy amig más államok a
mozgósítás alkalmával legszigorúbb rendeletekkel tiltották el
a katonákat a szeszes italoktól, addig nálunk a kiadott ren
deletek semmibevételével nagyközönségünk a szeszes italok
egész tengerét vitte bucsuzóra a katonáknak.
A törvénykezési előmunkálatokat véve szemügyre, első
sorban ki kell emelnünk a büntetőjogi értekezések 1910*
április havában megjelent számában Dr. Finkey Ferencz egyet,
tanártól származó törvénytervezetet a csavargás, a koldulás
és az iszákosság megakadályozására. Ezzel kapcsolatosan
örvendetesen kell megállapítani, hogy igazságügyi kormányunk
tudatában van az alkoholkérdés szabályozása fontosságának,
ami abból az egy körülményből is kiviláglik, hogy Finkey
Ferencz most említett törvénytervezetét az Igazságügy Miniszter
Ur megbízásából készítette. Ezen tervezet természetesen leg
inkább azoknak az iszákosoknak kérdésével foglalkozik, akik
bűntettet, vagy vétséget követtek el. Amennyiben a tervezet
értelmében a bíróság megállapítja, hogy a bűnös a büntetendő
cselekményt iszákosságra való hajlamossága folytán követet
el, úgy az elitéit, iszákosok gyógyintézetébe, vagy e célra
berendezett más állami intézetbe utalható be és az itt eltöl
tött idő, legalább részben, büntetésébe beszámít. A tervezet
szerint iszákosok gyógyintézetébe utalható az is, aki egy éven
belül kétszer, vagy többször volt botrányt okozó részegség
miatt elitélve, aki részegeskedésre való hajlama folytán kol
dulni kénytelen és családjának tartásra szoruló tagjait nyo
morba dönti, aki ittas állapotában hozzátartozóit, vagy más
személyeket ismételten bántalmaz, a közbékét és rendet, vagy
a közlekedést állandóan zavarja. Igen fontos a tervezetnek
az a rendelkezése, melyszerint az a korcsmáros, vendéglős,
vagy kávéháztulajdonos, aki az 1879. XL. t. ez. 74. vagy 85.
§-ában ütköző kihágás miatt egy éven belül három Ízben
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büntetve volt, valamint akinek üzletében botrányt okozó lerészegedések vagy verekedések gyakran ismétlődnek, foglalko
zásának folytatásától a bíróság által meghatározott időre
(legalább 5, legfeljebb 10 év) vagy végleg eltiltható. Szüksé
gesnek véli végül a javaslat az iszákosok központi nyilvántartó
lajstromának megalkotását. Az iszákosok gyógyintézetében az
odautaltak, amennyiben testi erejük és a gyógymód meg
engedi, megfelelő munkával foglalkoztatandó.
Az alkohol elleni küzdelem szempontjából mindenesetre
örvendetesek azok az előadói tervezetek is, amelyeket a büntető
jogi törvényelőkészítő bizottság bocsátott közre Ezek a javas
latok a modern büntető jog és segédtudományok elvei
alapján állanak és részletesen foglalkoznak az alkoholizmus
kérdésével. Dr. Angyal Pál tervezetének 14. §.-a kimondja, hogy
a beszámithatóságot kizáró részeg állapotban elkövetett cse
lekménynél annak elkövetője csak akkor nem büntethető, ha
őt a részegség előidézésében súlyos hiba nem terheli. A 16.
§. szerint pedig a beszámithatóságot korlátozó részeg álla
potban bűntettet elkövetőnek büntetése csak akkor enyhíthető,
ha őt a részegség előidézésében súlyos hiba nem terheli.
Dr. Bernolák Nándor tervezetének 12. §.-a szerint nem szá
mítható be a cselekmény különösen annak, aki a cselekmény
elkövetésekor teljesen öntudatlan állapotban van, kivéve ha
a részegség okozta öntudatlan állapotot önmaga azért idézte
elő, hogy a cselekmény elkövetését megkönnyítse. A 26. §.
szerint az iszákos életmódot folytató fiatalkorút javító neve
lésre, vagy fogház büntetésre kell ítélni. A 89. §. szerint
biztonsági rendszabályok közé tartozik a szeszmérő helyiségek
látogatásának eltiltása is. A 90. §.-ban a tervezet kimondja,
hogy aki a bűntettet iszákossága, vagy öntudatot kizáró részeg
sége folytán követte el, ha egyéniségéből és életviszonyaiból
megállapítható, hogy a közbiztonságra, vagy a közerkölcsiségre veszélyes, azt a bíróság a szokásos ivók részére állított
gyógyintézetbe utalja. Ez a beutalás az ítélet hatályon kívül
helyezésével utólag is és újólag is mindaddig megtörténhetik,
mig a felügyelet tartama le nem telt. A gyógyintézetbe való utalás
végidőpontját az oda beutaltnak állapota határozza meg, amely
állapot szükségessé teszi, hogy mindaddigaz intézetben maradjon,
amig a közbiztonságra, vagy a közerkölcsiségre veszélyes.
—
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Dr. Finkey Ferencz előadói tervezete 81. §-a szerint,
ha a bíróság a vádlottat az alkohol mértéktelen élvezete által
előidézett bűnelkövetési hajlama miatt környezetére, a közbiztonságra, vagy a közerkölcsiségre veszélyesnek találja,
megfelelő gyógyintézetbe utalja.
A tervezet 89. §-a értelmében arra az elitéltre, akire
nézve a bíróság megállapította, hogy a bűntettet, vagy a vét
séget iszákosságra való hajlamosság folytán követte el, az
Ítéletben elrendelhető, hogy a büntetés, vagy biztonsági
intézkedés kitöltése után korcsmák, vagy szeszes italokat
árusító helyiségek látogatásától tartózkodjék.
Dr. Edvi-lllés Károly előadói tervezetében, annak 71.
§-ában javasolja, hogy ha a feltételesen szabadlábra helyezett
az egy évi próbaidő alatt iszákos életmódot folytat, úgy vissza
utalandó a dologházba. Ugyanezen javaslat 83. §-a szerint
a szándékosan előidézett részegség nem szolgálhat okául
a büntetés leszállításának. A 84. §. szerint pedig ha a bíróság
megállapítja, hogy az iszákos egyén a közbiztonságra, vagy
közegészségre veszélyes, megfelelő ápolás végett intézetbe
elhelyezhető. A javaslat 98. §-a értelmében, ha a fiatalkorú
a próbára bocsájtás ideje alatt iszákos életmódot folytat, úgy
a bíróság őt javító nevelésre, fogház, vagy államfogház
büntetésre ítéli.
Ami már most a kérdés magánjogi oldalát illeti, a leg
közelebbi támpontot az 1877. évi XX. tc.-ben találhatjuk.
Kifejezetten nincsen ugyan semmiféle utalás arra, hogy
alkoholbetegségben szenvedő egyén magánjogilag más elbí
rálás alá eshetne, mint bármely más egyén, azonban a gond
nokság alá helyezés előfeltételeinek megállapításánál úgy
az elmélet, mint a bírói gyakorlat lehetővé tette az alkoho
listákról való gondoskodást is. A gyámtörvény vonatkozó
szakaszai elmebetegség, tékozlás és elmegyengeség eseteiben
engedélyezik a gondnokság alá helyezést. Már most bírói
gyakorlatunk áttanulmányozásánál a következő eseteket találjuk:
Kimondották, hogy tékozlás címén gondnokság alá helyezhető,
aki csekély vagyon és jövedelem mellett pénzét a korcsmá
ban költi el és részegeskedik; aki gyakran jár a korcsmába
és a gazdaságát iszákossága miatt elhanyagolja. Legújabban
1916. augusztus 21-én P. 5366/1916. sz. alatt a kir. Kúria
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kimondotta, hogy a gondnokság alá helyezés iránt azon az
alapon indított per, hogy alperes nagyfokban alkoholista és
mint ilyen saját ügyeinek ellátására teljesen képtelen, az
1877. évi XX. te. 28. §-ának b. pontjára alapitottnak jelent
kezik. Megállapítást nyert az is, hogy tékozlónak tekintendő
az az egyén, aki évi jövedelmét egyéb törzsvagyon hiányában
nem a családjának eltartására, hanem kizárólag italozásra
költi el. A most említett határozatokkal szemben találunk
adatokat arra is, mely szerint az iszákosság pazarlás nem
ok a gondnokság alá helyezésre. Hasonlóképpen a gond
nokság alá helyezés egyedül a gyakori ittasság alapján nem
rendelhető el, mert a részegeskedés egymagában a törvény
ben, mint gondnokság alá helyezési ok, felemlítve nincsen.
A polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései ismerik
az iszákosság miatt való gyámság alá helyezést abban az
esetben is, ha az iszákos egyén már teljes korú.
*

*

Ezek után arra a kérdésre kell felelnünk: mik legyenek
követelményeink !
Feltétlen követelménynek kell felállítani, hogy az alkohol
kérdés úgy büntetőjogi, mint magánjogi vonatkozásban
törvényhozási szabályozást nyerjen. Ezzel természetesen kap
csolatos az, hogy az alkoholkérdés egyéb vonatkozásai is
(vasárnapi korcsmazárás, alkoholtilalom stb.) egyidejűleg szabályoztassanak. Meg kell valósítanunk úgy a magánjog, mint
a büntetőjog terén az alkoholbetegek individuális elbírálását.
Attól kell, hogy függjön az egyén által elkövetett bűncse
lekmény mikénti elbírálása, vagy a magánjogi jogügylet
érvénye, hogy az illető egyén az alkoholfogyasztók milyen
kategóriájába tartozik. Meg kell különböztetni az alkoholis
tának azt az állapotát, mikor az illető még nem elmebeteg
attól az állapottól, amelyre nézve azután a beszámithatatlansági szabályok az irányadók. Differenciát kell tennünk
abban a tekintetben, hogy az alkoholizmus degenerált szü
lőktől származás eredménye-e, avagy a bűnözésre való egyéb
hajlamosság szüleménye. Külön kell választani a fiatalkorú
iszákos eseteinek elbírálását a felnőtt iszákos cselekedeteinek
eldöntésétől. A fiatalkoruakra nézve felállított, ezidő szerint
—
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érvényben levő szabályokat megfelelően kell átdolgoznunk,
hogy azok alkalmazást nyerhessenek az iszákos szülőktől
származó degenerált gyermekre és a gonosz hajlamok uralma
alatt álló iszákos gyermekre. Fokozottan kell fejleszteni
a birónak a hatalmát, hogy a fiatalkorút az iszákosság millieujéből, legyen az a szülői ház, a tartózkodási hely, vagy
magának a fiatalkorúnak a millieuje, minden körülmények
között kiragadhassa és a fiatalkorút az alkoholzülléstől
megmentse. Ebből a szempontból feltétlenül szükséges és
kívánatos, hogy a fiatalkorúak részére ifjukoruak alkohol
szanatóriuma állittassék fel, amelynek keretében a már több
ször hangoztatott individualizáció keresztül lesz viendő.
Amennyiben már most a fiatal alkoholista eseteinek elbírálása
olyan nyomokra vezet, amelynek folytán más egyének feletti
intézkedésre is van szükség, úgy ezen esetekben való döntés
egységes elbírálás alá kell, hogy tartozzon. Ha tehát a korcsmáros, vendéglős vagy kávéháztulajdonos a fiatalkorúnak
szeszes italt ad, úgy ezen eset elbírálását szintén a fiatal
korúak bírójának hatáskörébe kell utalni. Általános szabály
ként ki kell mondani, hogy semmiféle fiatalkorú sem nyilvános
helyen, sem otthon, szóval sehol sem fogyaszthat el alkoholt.
Azt tehát, aki a fiatalkorúnak bárhol, bármennyi alkoholt ad,
a legszigorúbban meg kell büntetni. Ezen profilaktikus intéz
kedéssel kapcsolatosan a másik posztulátum, hogy a fiatalság
abstinens nevelésben részesedjen. Ahol tehát maga a szülő
nem jár elő jó példával és nem tudja gyermekeit a szeszes
italok fogyasztásától megóvni, ott a szülőnek szülői hatalmát
meg kell szüntetni, a gyermeket tőle el kell venni és meg
felelő intézetben el kell helyezni.
Ami már most a többi alkoholistát, tehát a nem fiatal
korúakat illeti, amennyiben azok alkoholos állapotban bűn
cselekményt követnek el, úgy a büntetés enyhítéséül ne
lehessen figyelembe venni az alkohol okozta beszámítási
korlátozottságot, sőt súlyosbító körülménynek kell tekinteni
azt az esetet, amikor alkoholos állapota a bűntettes rovására
irható. Ha bármiféle jele van annak, hogy a bűntettesnek
iszákosságra való hajlama van, úgy fel kell hatalmazni
a bírót arra, hogy tekintet nélkül a törvényben megállapított
büntetési tételre, az államhatalom által rendelkezésre bocsá30
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tott intézetekbe való utalással a hajlamos egyénnek kigyógyitásáról gondoskodás történjen.
Ami végül azt az esetet illeti, amikor a bűncselekményt
megrögzött alkoholista, vagyis oly egyén követi el, aki az
alkoholnak kumulativ hatása alatt állandóan áll, ez esetben
az alkoholista, mint beteg, a törvényben az illető bűncselek
ményre megállapított büntetés alól szabadul ugyan, ellenben
mint beszámíthatatlan olyan egyén, aki önmagára és az egész
társadalomra nézve közveszélyes, alkoholgyógyitó intézetbe
utalandó és onnét a szakszerűen szervezett tanács véleménye
alapján, teljes kigyógyulásának ideje letelte után, megfelelő
próbára bocsájtás eszközlésével adható csak vissza a társa
dalomnak.
A magánjogi téren elesik a nagykorúságot megelőző
időszak, mert eddigi törvényeink szerint, alig egy pár esettől
eltekintve, a kiskorúaknak önálló intézkedési képessége amúgy
sincsen, és helyettük atyjuk, illetve gyámjuk gyakorolja a tör
vényes képviseletet. A magánjogi ügyletek szempontjából
revisió alá lehetne venni azt a kérdést, hogy mennyiben befo
lyásolja valamely jogügyletnek érvényét, azt megtámadhatóvá,
vagy semmissé teszi-e az, ha az egyik szerződő fél alkoholista.
Ez természetesen ki hat nemcsak a kötelmi és dologi jog, de
a családjog és a végrendelkezési, tehát az örökjog területére
is. Amennyiben nem oly alkoholistának jogügyletéről van szó,
aki feltétlenül elmebetegnek, tehát beszámithatatlannak minősül,
úgy kétségtelenül igen kényes a jogügylet megtámadási jogot
megkonstruálni és biztosítani. Nagyon jól tudjuk, hogy az
alkohol fogyasztása nem minden esetben hat ki a szellemi
képességekre és nem minden formában eredményezi a jog
ügyleti akarat elhomályosulását. A jogügylet megtámadása
tehát nem lehet olyan jog, amelyet feltétlenül biztosítani kell.
Ha tehát általános tételnek el is fogadjuk azt, hogy az alko
holista jogügylete megtámadható, ezt csak abban az esetben
lehet engedélyezni, ha az illető alkohol hatása alatt olyan
jogügyletet kötött, amelynél az eladás és szolgáltatás között
feltűnő az aránytalanság, amely tehát az alkoholistának, vagy
családjának vagyoni tönkre jutását eredményezi. Egyébként
ezekre az esetekre nézve az általános jogi szabályok lennének
irányadók.
—
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Amennyiben pedig az illető egyén a már kifejtett érte
lemben vett alkoholista, aki tehát sem ügyeinek az önálló
ellátására nem képes, sem családjának megélhetéséről gon
doskodni nem tud, és emellett akár oly tetteket követ el,
amelyek a vagyoni romlást előidézik, vagy amelyek önmagát
és a családot a társadalom személyében kisebbítésnek, meg
vetésnek, vagy lebecsülésnek teszik ki, úgy biztosítani kell
azt a lehetőséget, hogy az alkoholista gondnokság alá helyez
tessék. Ki kell azonban emelni azt, hogy a gondnokság alá
helyezésnek részletes elővigyázati szempontjai is figyelembe
lesznek veendők, nehogy az alaptalan gondnokság alá helyezés
visszaélésekre vezessen.
Kívánatos volna, hogy az igazságügyi kormány a belügyi
és más egyéb kormányzati ágakkal egyetemben oly tervezetet
dolgoztasson ki az összes arra illetékes tényezők bevonásával,
amely az alkoholkérdésnek minden, tehát jogi vonatkozásait
is részletesen szabályozza és ennek folytán alkalmas arra,
hogy a mind jobban terjedő és nagyobb arányokat öltő nem
zeti veszedelemnek gátat vessen.
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Alkohol és elmebetegség.*)
Előadta: Oláh Gusztáv ministeri tanácsos, áll. elmegyógyintézeti igazgató.

Igazán nehezemre esik olyan témát tárgyalni, mely felett
az akták régen le vannak zárva és amelyre nézve nincs akit
meggyőzhetnék, mert mindenki meg van anélkül is győzve.
Hogy az alkohol a mi kultúránkban az, ami keleten az
opiumszivás, egy értelmetlen tömegmérgezés, ebben ma már,
különösen itt, ebben a gyülekezetben, nem kételkedik senki.
Éppen azért nagyon meglepett, amikor néhány hét előtt
levelet kaptam ezen egylet elnöknőjétől, melyben arra kért,
hogy tartsak előadást az alkohol káros hatásáról az elme
működésre „Alkohol és elmebetegség“ cim alatt és csodál
koztam azon, hogy a kegyelmes asszony miért szánta nekem
Ripp van Winkle szerepét, aki 20 év után újból megjelenik
és még mindig az alkohol káros hatásáról prédikál. Körülbelül 10
éve annak, hogy az elmeorvosok nemzetközi kongresszusán,
Milanóban megalakult egy internationális szervezet azon
célból, hogy az elmebetegségek okainak kifürkészését állan
dóan napirenden tartsa és hogy minden állam, külön-külön
fiókintézetek utján kutatásokat eszközöljön az elmebajok okai
nak felderitése tárgyában és azokat a központtal közölje.
Az ott egybegyűltek legjobban tudhatták, hogy a már kifej
lődött elmebetegséggel többnyire tehetetlenül állunk szemben.
Ezen „Institut international pour recherches des causes des
maladies mentales“ meg is lett szervezve elég nagy szabásban.
Az egyes államok bejelentették szaktudásaikat. Egy lelkes
olasz főur kastélyát ajándékozta a nemzetközi intézetnek
a központi igazgatás céljaira. A kutatások mindjárt meg is
indultak. De csakhamar rájöttek, hogy az elmebetegségek
oka egyfelől nagyon világos, kézzel fogható és kézzel eltávo
lítható, másfelől nagyön homályos, annyira homályos, hogy
aki azokat keresni kezdi, az ember faji életének, mélységes
*) A Társadalmi Múzeum Szemléjének szerkesztősége tisztelettel
megjegyzi, hogy az előadó úr fejtegetéseivel nincs mindenben egy
véleményen.
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szociális problémák, a lét és nemlét alapkérdéseinek miszté
riumaiban tévelyeg. Az elmebajok ősforrásához leszállani ma
még nem tudunk és talán nem is fogunk tudni soha
A kézzelfogható közvetlen ok az agysejtek hirtelen vagy
lassú megmérgezése. Az összes mérgezési módok jelentőség
nélküliek, mert ritkák, csak az alkoholnak és a vérbajnak
van szerepe és igy a nagy lelkesedéssel megalakult nemzet
közi szervezet minden kutatása minden államban az alkohol
ból indult ki és az alkoholhoz tért vissza. Ezzel a kérdéssel
pedig éppen abban az időben számtalan antialkoholos egylet
sokkal intenzivebben foglalkozott és nagyobb agitációt fejtett
ki, úgy hogy az elmebetegségek okait kutatni hivatott ezen intézet
gyakorlati célja tárgytalanná válván, be is szüntette működését.
Lehetséges, hogy egy abszolút alkoholmentes társada
lomban eddig nem ismert, másforma, talán átfinomultabb
elmebajok lépnek az alkoholpsychosisok helyébe: az egyes
elmebetegségeknek megvannak a maguk századjaik, van kez
detük, evolúciójuk és végeszakadásuk, 150 év előtt a mos
tani és valamennyi többi elmebaj felett uralkodó paralysis
progressziva még nem létezett, kultúrálatlan országokban ma
sem létezik. Ki tudja, milyen uj elmebajokat rejteget szá
munkra egy alkoholmentes, u. n. magasabbrendü kultúra ?
De annyi tény, hogy ha a mostani szociális életünkből az
alkoholt mintegy kiiktatottnak képzeljük, uj szint nyerne
a világ! Elképzelni is gyönyörűség! A viszataszitó, szennyes
külvárosi pálinkásbódék helyén, honnan a mérgezettek éktelen
rikoltozása hallatszik az utcára, kedves, virágdiszes mulató
helyek teremnének vig és boldog emberekkel, hol zeneszó
mellett szórakoznának a családfő, az asszony, a gyermekek;
mert igazán boldognak és vígnak csak józan fővel lehet
lenni. Én hiszem azt, hogy ez a kép ma már nem puszta
ábránd, sőt hogy ez a kor közeledik. Az idők jele, hogy sok
munkás szervezet száműzte az alkoholt. Legalább odáig elju
tottunk, hogy ma már nem szégyen, nem férfiatlanság, ha
valaki vizet iszik, mint 40—50 év előtt. Micsoda tortúrákat
állottam ki, mint diák egy német egyetemen, mig azt a ret
tenetes tömegű sörivást meg tudtam szokni. De akkor muszáj
volt. Nálunk is kákabélűnek, menyecskeszájunak csúfolták,
aki vizet ivott. Az nem is volt igazi férfi. Ma már ez nincs igy.
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Úgy látszik tehát, hogy egy jobb kor felé haladunk. De
az alkohol és elmebetegség tekintetéből olyan egészen egy
szerűnek a dolgot még sem lehet felfogni. Az egyes ember
a faj géniuszának nagy és titokzatos céljaiban nem számit.
Az egyes ember amint parányként a múltból a jövőbe
a jelenen átrezeg, csak pillanatnyi hordozója a faj örökös
fogalmának, mint a vizgömböcske, csak addig alkotó része
a szivárványnak, amig azon a területen átrezeg, ahová sod
ródott és ahol a szivárványt látjuk. Az egyes ember nemze
dékeket, századokat átfogó törvényeknek van alávetve és az
az elmebaj, ami az élet bizonyos terminusában esedékes, az
be is következik. Egyik ilyen bölcsőbe fektetetett utravaló az
u. n. alkohol-intollerancia. Az iszákosság nem mindig oka
az elmebetegségnek, hanem okozata is. Van olyan gyermek,
aki ha először ízleli meg az alkoholt, már megszereti, már
már szokatlanul, idegenszerüen viselkedik, már a szeme
csillogása mutatja a jövőt, aminek elébe megy. Nem sokára,
ha szerét teheti, lopva és móhon iszik, mintha végzete lenne,
hogy a tiltott gyümölcsöt kívánja meg. Serdülő korában rossz
útra tér, züllésnek indul avagy kismennyiségü italra is, ha
ingerük, dührohammal felel és azután csak hézagosán emlé
kezik az egészre avagy az ingerültség tetőpontján egy epilepsziaszerü görcsrohamot kap. Még később a „kamaszkorban“
erőszakkal, ellenállhatatlan belső vágy hatása alatt követeli
szüleitől a pénzt az alkoholra, tör-zuz, ha azt tőle meg
tagadják, végül teljesen elzüllik és tébolydában vagy kór
házban fejezi be, többnyire tüdővésszel fiatal életét. Ezt az
egész élettörténetet kész programm gyanánt hozta magával
a világra. Utódai rendesen még súlyosabban degeneráltak és
ha isznak, ha nem — de rendesen isznak — az antiszociális
elemet, az ellenséget képviselik a társadalomban. Viszont van
más, akivel egyéb célokat követ a faj nemtője, az nem
kívánja az italt, utálja, de helybeli közszokásból, különösen
bortermő vidéken hozzászokik a boriváshoz és magas kort
ér el a nélkül, hogy az alkoholnak egyénileg éppen kárát
vallaná. Talán csak az unokák mutatnak majd kisebb ellen
álló képességet, egészen más természetű betegségek pl.
hevenyfertőző bajokkal szemben, avagy hajlamositást külön
böző alkati bántalmakra.
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Eszembe jut egy öreg barátom, ki egész életében sze
rette és jól bírta az italt, és magas kort ért el teljes egész
ségben. Magamban sajnálkozva látom mindenképen kiváló
és eszményien hygienikus, józan életet élő 26 éves fiának
halántékán kidudorodó kanyargós ereket — a korai érelme
szesedés és a megszámlált évek biztos jelét.
Tény, hogy az alkohol sem lelkileg, sem testileg sem
miféle formában, sem mint gyógybor, sem mint üdítő ital,
sem kivételesen, sem szokványosán nyereséget nem jelent
a szervezet háztartásában. A jókedv, a boldogságérzet, a lel
kesedés és felmagasztaltság mámora alkohol nélkül is létrejön
és pedig sokkal tisztább formában, mert az alkohol már kis
mennyiségben is egyidejűleg élénkitőleg és bénitólag hat.
A meghamisitott erőérzet illúziója és a bénulás egy különös
egyvelege jön létre, mely érzékeny psychofizikai eszközökkel
pontosan lemérhető. A bénulást azonban a kísérleti egyén
nem veszi magán észre. A vadász bosszankodik, hogy pus
kája nem hord olyan jól, mint máskor, a sakkozó elveszti
a partiet és azt hiszi pech-e van. A társaság egy-két pohár
pezsgő után élénkebb, beszédesebb lesz, de az egyidejüleges
szellemi bénulást a józan figyelő könnyen megállapíthatja.
Karöltve a fokozódó élénkséggel, fakul a szellem csillogásá
nak valódi fénye, hiányzik a gondolatközlés virága, az igazi
esprit. Végül a józanan maradt szemlélő elámulva kérdi magától,
hogyan tudnak ezek ilyen banalitásokon ennyire nevetni ?
Ezzel nem mondom azt, hogy ilyen kis excessust ne
tudna az ember minden nyom nélkül kiheverni. Hiszen
a szervezet életműködése tulajdonképen nem egyéb, mint
folytonos küzdelem ellenséges külső hatányokkal, mérgekre
ellenméregtermeléssel felel, uj fegyvereket kovácsol uj ellenség
számára. És ezen küzdelem éppen úgy folyik a test szöveti
életében, mint a psychében. Azt hiszem, hogy az abstinencia
vándorapostolai nem jó végén fogják meg a dolgot. Hogy
paradoxonnal éljek: Nem jó mindig vizet prédikálni és
amellett — vizet inni. Ezeket az abstinens prédikátorokkal
a magyar okoskodó természet könnyen egy kalap alá veszi
a mezétláb futkosó, vagy hajonfejt járó, vagy bőrét a napon
pörkölő egészség-bolonddal, aféle Gesundheitsfexxel és a szép
prédikáció hatástalan marad.
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Dőreség azt mondani, hogy egy-egy sátoros ünnepen,
nászlakomán megivott egypár pohár pezsgő is méreg a szer
vezetre. Az ember szívesen gondol utólag is egy farsangi
lakoma mámoros óráira. Csak azt állítom, hogy ennek nem
alapfeltétele az alkohol. Hiszen látjuk, hogy a nők nagy
része épp olyan vig limonádé mellett is és épp olyan kedves
emlék gyanánt őrzik meg a vig órák képét.
Tehát az alkohol hatása mint illusiót keltő tényező sem
positivum. Erőnyereség szempontjából pedig határozott nega
tivum. A múló erőérzet mindig uzsorakamatra felvett kölcsön,
amit az erő tartalékjából vissza kell fizetni 1
Indiai csapatoknál az angolok nagyobbszámu parallel
kísérleteket tettek az abstinálás hatása tekintetében a testi
munkabírásra. Fárasztó menetelés közben, mikor a lankadás
ideje bekövetkezett, a menetcsapat egyik felének sört, a másik
felének vizet adtak. Azok, akik sört kaptak, csakhamar fel
élénkültek és vígan meneteltek tovább, mig akik vizett ittak,
kimértebben, kelletlenül követték azokat. De a végeredmény
az volt, hogy akik sört ittak, jóval előbb dőltek ki, mint
a vizivók.
Forel emlité Budapesten tartott előadásában, hogy a forró
égöv alatt gyakran használnak még futárokat, akik 8—10
órát futnak a sivatag égő homokján és hogy ezen szolgá
latra kizárólag csak vizivók képesek.
A mostani háborúban, hol azt hallottuk a hírek össze
visszaságából, hogy katonáink nem kapnak szeszes italt és
hogy „már ez is biztosítja a fölényüket a többnyire ittas
ellenséges hordák fölött“, hol azt, hogy a muszka hadsereg
ben tilalmas az alkohol. Magam láttam a háború első heteiben,
hogy a vonatokról a sönte felé siető katonákat az őrök
visszazavarták. Másutt az ellenkezőjét is láttam Így nem
tudom, hogy mi volt hadvezetőségünk tulajdonképeni állás
pontja az alkohol-abstinentia kérdésében, és hogy abban
a gigantikus gyámkodásban, melyben valami felsőbb értelem
mindnyájunkat mintegy lélektanilag kezelt — jutott a harc
téren szerepe az alkoholnak is ? Lehet, hogy igy volt és
h°gy így kellett lenni, elvégre nem lehet kívánni, hogy az
a bajor katona vagy magyar huszár éppen a lövészárokélet lélekölő unalmában vagy izgalmában kezdjen magán
—
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egy alkohol-elvonó kúrát. De hiszem és vallom, hogy sza
badságért, a hazai föld védelméért vívott harcban, ideálokért,
amelyekért érdemes meghalni, szinjózanon lehet csak az igazi
lelkesedés, a hősi felmagasztalás magaslataiba felemelkedni,
részegfővel soha. Annyit tudok, hogy az elmegyógyintézetekbe
elég szép számban vettünk fel harctéri alkohol-psychosisokkal
tiszteket és legénységet egyaránt, de távolról sem oly nagy
számban, mint amely ilyen nagy embertömegnek megfelel és
mindenesetre sokkal kevesebbet, mint amennyit ekkora ember
tömeg a békeidőben szállított volna.
És ezzel elérkeztem ahhoz a témához, melynek előadá
sára fel lettem szólítva, az alkohol okozta elmebetegségekhez.
Meglehetősen száraz téma, nem is tudom, hogy kössem le
figyelműket, de ha már a háború mindenféle áldozatra
rászoktatott bennünket, hát e címen kérek számomra is egy
rövid időre türelmes meghallgatást.
Ha a szorosan vett alkoholos elmezavarhoz hozzászámítjuk
azokat a kórformákat, melyek öröklés általi alkoholos terheltség
alapján fejlődnek ki, bátran mondhatjuk, hogy az elmebetegség
eseteknek körülbelül fele az alkohol rovására irható. De még
tovább mehetünk. Mindinkább kétségtelenné válik, hogy az
alkoholnak segítő és kiváltó szerepe van olyan lappangó
elmebajok kibontakozásában, melyeknek különben egész más
oka van és amelyek alkohol közbejötté nélkül nem jutottak
volna kifejlődésre. A paralysis oka, mint ismeretes, fertőzés
utján keletkezett vérbaj. Ez az elmebetegségek legkimagas
lóbb, legfontosabb formája és a veszteség, amit a társadalom
intellektus értékben szenved, a legnagyobb, mert a paralysis
a szellemi munkabírás teljében sújt le a fiatal férfira és
1—2 év alatt végez vele, Törökországban, hol igen elterjedt
a vérbaj, a paralysis nagyon ritka, különösen nőknél. Egy
két paralytikát mégis említ az irodalom, de ezek kizárólag
olyan előkelő hölgyek voltak, akik a korán tilalma ellenére
erősen hódoltak az alkohol élvezetének. Ha tehát az alkohol
nak még ezt a segítő szerepét is számításba vesszük, akkor
az alkohol kórokozó szereplése statisztikailag az áttekinthetlen
méretekig nő.
Bournewille 1000 idióta gyermek nacionáléjában azt
találta, hogy 471-nél alkoholista volt az apa, 81-néI az anya,
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65-nél mindkettő, 171-nél hiányoztak az adatok, 57-nél az
apa nem volt alkoholista, de időszakonkint kivételesen leitta
magát. Tehát 1000 közül 156 esetben, vagyis csak 15%-ban
más okban kellett keresni az idiotismus okát.
Martin (Páris) 83 epileptikus gyermek között 60-at talált
olyat, kiknek apja vagy anyja alkoholista volt.
Magnus Huss kimutatta, hogy amióta Svédhonban az
alkoholizmus ellen törvényt hoztak, a katonai szolgálatra
alkalmas hányad fokozatosan növekedik.
Jenny Koller (Zürich) iszákos nőknek 79%-át, férfiaknak
69°/o-át találta alkohol által terhelt származásúaknak.
Tarnovszky 100 prostituált nő közül 82%-ot talált
a szülők alkoholizmusa által megterheltnek.
Látjuk tehát, hogy a különböző országok statisztikai
adatai megközelitőleg ugyanazon eredményt mutatják, vagyis
hogy az inszociális vagy antiszociális egyének, több mint
50%-a iszákos szülőktől származnak. De ezen százalékot
bátran vehetjük jóval magasabbnak, ha meggondoljuk, hogy
az alsóbb néposztályok csak a nagyobb fokú alkoholistát
tartják iszákosnak, aki nemcsak sokat iszik, de sokszor
részeg is.
De megerősítik ezen adatokat az egyes megfigyelések is,
aminőket bizonyára mindenki tehet környezetében. Alig van
rá példa, hogy nagyobb családu notorikus alkoholistának
valamennyi gyermeke épelméjű legyen.
Bieracci két családot figyelt meg, melyeknél a szülők
nem voltak terheltek, sem betegek, csak iszákosak. Ezen két
családban valamennyi gyermek defekt elméjű volt.
Demme 10 iszákos házaspár 31 gyermeke közül csak
9 épelméjüt talált, a többi epilepsziás, hydrokephal, gonosz
tevő, vagy hülye volt.
Ha a statisztika ezen adataiból nem is lehet legrövidebb
utón következtetést vonni, mert hiszen a szülők alkoholismusa
sok esetben csak tünete és továbbadója egy más utón létre
jött elfajlásnak, annyi mégis kétségtelen, hogy a degenerativ
tendenciát az alkohol szintén kézzelfoghatólag növeli és hogy
az alkoholizmus eladdig egészséges szervezetben előkésziti
a további ivadékok elfajlásának útját, ha nem is épen mindig
Morei ismert skálája szerint, mely tudvalevőleg az ideg- és
—

39

elmebeteg utódok, azután bűntettes és hülye nemzedékeken
át végre a már terméketlen negyedik generációban ér sötét
véget.
A kérdés lényegére nézve az egész tudományos világ
egy nézeten van, de sajátságos, hogy a laikusok részéről
az absztinencia tekintetében még teoriábau sem látni a köz
véleményt egy táborban.
A „vértcsináló“ jó burgundinak, egrinek, tokajinak sokáig
meglesznek még hívei. A régi idők jó öreg doktorbácsija
nehezen kiirtható előítéleteket oltott e tekintetben a köztudatba
és szavuk most is szívesen meghallgattatott, autoritativ bizo
nyíték számba megy.
De az üzleti spekulációnak finomabb érzéke van a nye
reség és veszteség lehetőségi aránya iránt.
Az angol életbiztosítási társulatoknál az absztinensek
10%-al kisebb dijakat fizetnek, az és illető társulatok absztinens osztályai mégis legtöbbet jövedelmeznek, mert a halá
lozás 30 százalékkal csekélyebb, mint a többi osztályokon.
(Versammlung sudwest deutscher Psychiater in Karlsruhe 1894.)
Egy másik begyökeresedett tévhit, amivel az alkoholisták
egymást és önmagukat áltatják, hogy csak a nehéz, koncentrált
italok károsak, mig az a gyönge árpalé, vagy savanykás
homoki bor ártatlan adománya Istennek. Ezzel szemben
Genersich kórbonctani alapon megcáfolhatatlan exact érve
léssel kimutatta, hogy épen a nagy fokban higitott alkohol,
különösen a sör krónikus élvezete a szív és véredények
biztos tönkretevője és pedig azon kolosszális folyadék
mennyiség által, melyet a véredények az alkoholizáltság
vasomotorikus elernyedésében felvesznek. A krónikus sörivó
kitágult vérerei folytonosan szomjuhozzák a telítettség álla
potát és közérzete állandó rabja vagy a sör által előidézett
áljólétérzetnek, vagy a sörvágynak.
És tényleg komikus, de egyúttal szomorú látni a sör
ivókat, fiatalokat is, milyen keserves nekik a szomjúság.
Valósággal szenvednek pl. egy kisebb hegy megmászásában.
Egyetlen örömük a tudat, hogy az ut végén ott megint
söröskorsók intenek. „Jól kiérdemeltük sörünket“, szokták
mondani ilyenkor és alig sejtik, mennyivel tisztább gyönyör,
amit a vizivónak egy hüs forrás nyújt.
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Ha egy munkás családapa alkoholistává válik, szinte
typikus a mentegetődzés, amit az orvosnak a d : „Kérem,
nehéz munkát végeztem, muszáj volt inni, hogy erőt sze
rezzek.“ Egyik azért iszik, hogy felmelegedjék, másik, hogy
lehűtse magát, holott az ember sokkal könnyebben fázik meg
és ujjai hamarább fagynak le és viszont melegben hamarabb
kap hőütést, ha viz helyett alkoholt iszik.
Az alkoholmérgezés közönséges formájáról, az ittasságról
nincs sok mondanivalóm. Ezen állapotban a reflexingerlé
kenység küszöbe mélyen leszált. És ezen egyetlen tünet
börtönöket tölt meg.
Reflexcselekménynek azt nevezzük, ha a cselekményt
irányítani, gátolni hivatott emlékezetképek nem érvényesülnek.
Ha valami után nyúlok, amit megkívánok, vagy valakit meg
támadok, aki nekem nem tetszik, az reflexcselekmény.
Az alkohol hatása alatt az emlékezetképfékek nem, vagy csak
rosszul működnek. Ez a reflexingerlékenység a közbizton
ságra állandó veszélyt jelent. A katona, a rendőr kellő ok
nélkül fegyveréhez nyúl és vérfürdőt rendez. Reflexingerlé
kenység állapotában levő emberbe belekötni kész életvesze
delem. Furcsán hangzik, de úgy van, hogy elmegyógyintézeti
ápolónők 10—15 elmebeteg között nyugodtan hajtják le
fejüket, de félve teszik meg este az utat a villamostól az
intézetig a környékbeli korcsmák miatt.
Az alkoholmérgezés egy már érdekesebb formája az,
amelyben téveszmék alakulnak ki és pedig furcsa, hogy
majdnem mindig hűtlenségi téveszmék; hogy miért épen
hűtlenségi téveszmék, azt nem tudjuk kimagyarázni. Ezen
téveszmék eleinte semmibe sem különböznek a féltékeny
ember oktalan képzelődésétől. Később azonban egészen
abszurd, groteszk jelleget vesznek fel. Felszínes érzékcsaló
dások is belejátszanak a kisiklott kritikába, helyzetképek
jutnak az alkoholistának eszébe, de kórosan megmásulva.
Egy betegünk, aki feleségével behozatala előtt körhintán ült,
azt állította, hogy látta, amint felesége „polgárokkal egy lég
hajóba szállt és azokkal felrepült“. Érdekes és tisztán kivehető,
hogy ott, ahol a féltékenységre még a látszat sem ad okot,
miként viaskodik a hűtlenségi téveszme annak az ellenkező
jével. A beteg ellágyult hangon magasztalja feleségét, mint
—
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a hűség mintaképét, a következő percben már az alkohol
beszél belőle s a legbadarabb gyanúsításokat hangoztatja.
Hallottak már az alkoholistának patkánylátási érzék
csalódásairól. Nem muszáj éppen patkánynak lenni vagy
állatnak, lehet egyéb is, de mindig tömegben: papok, katonák,
apró ördögök tömege, leggyakrabban mégis állatok: bivalyok,
egerek, denevérek, ebek tálkákban. A félelém tárgya lehet
egyéb is, tűz vagy viz, de mindig a testet fenyegető köz
vetlen veszély jellegével, mely ellen a beteg szakadatlan
küzdelemben van ; lihegve, kimerültén, de szünetet nem
tartva nyomkodja el tenyereivel a ruhájából hol itt, hol ott
kicsapó lángokat; egy másik úgy érzi, hogy ágya vizbe
merül el vagy azt talán csolnaknak hiszi és szakadatlanul
olyan mozdulatokat végez, mintha kezeivel vizet lapátolna
ki. Ismét egy másik láthatatlan fonalakkal küzködik, azokat
tépegeti, siet, mert érzi, ha egy pillanatig szünetel, a fonalak
begubózzák és vége van.
Ez a most vázolt formája az alkoholmérgezésnek az u. n.
delirium tremens. Csak megrögzött iszákosoknál, az alkohollal
való tartós visszaélés alapján jön létre. Egyszeri nagy lerészegedésnél soha.
Egy másik vészes formája as alkoholmérgezésnek, mely
egyszeri lerészegedésre is kifejlődik az, amikor az ittas ember
egyszerre elveszti öntudatát, de látszólag tudatosan, a leg
nagyobb lelkinyugalommal cselekszik, nem tántorog — száz
tanú úgy nyilatkozik, hogy nem is lehetett nagyon részeg —
pedig egész ténykedése teljesen öntudatlan állapotban folyik
le és sajnos ezen ténykedés majdnem mindig támadó irányú.
Az ekként szeszmérgezett egyén nyugodtan bemegy a szo
bába vadászfegyveréért, kiáll az útra és minden arramenőre
tüzel, tölt és újra lő. Ezért igen veszedelmes ilyen delirium
katonáknál, csendőröknél vagy fegyverrel járó vadőröknél,
csőszöknél.
A deli'ium elmúltával az illető semmire sem emlékszik.
Másoknál az alkohol krónikus és súlyos elbutuláshoz
vezet az idült alkoholizmus ismert és igen jellegzetes testi
tüneteivel.
Egy sajátságos formája az alkoholos elmezavaroknak az
u. n. dypsomania. A dypsoman nem mondható tulajdonképen
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alkoholistának, nem is mutatja az alkoholizmus testi tüneteit,
hónapokon át nem iszik csak vizet, ha kínálják sem kell
neki a bor, de egyszerre bizonyos nyugtalanság vesz rajta
erőt, zsémbeskedik, összeférhetlen, hazulról eltávozik, korcs
mába megy, hogy egy két nap múlva teljesen lezüllve,
szennyesen, bűnbánóan térjen haza. Némelyik ezen idő alatt,
amelyben egyik korcsmából a másikba jár, kisebb bűntényt,
lopást s efélét követ el, másik garázdálkodik, de minden
alkalommal ugyanazt csinálja fotográfiái hűséggel.
Van nálunk egy beteg, jeles iró, aki az intézetből elég
szépen keres különböző lapoknál és aki, amikor ilyen dypsomanias időszakba jut, már az első korcsmákból goromba
leveleket ir az intézetbe a főorvosnak, amelyekben feljelen
téssel, kártérítési követeléssel fenyegetődzik jogtalan téboly
dában tartás miatt, azután kölcsönkérő levelek tömegét küldi
szét hordárokkal, sürgős választ várva. 3—4 nap múlva
azután lopva beoson az intézetbe és csendesen lefekszik.
Magához térve, restelkedve, alázatosan kéri, nehogy bünte
tésből elbocsássuk, mert érzi, hogy a szabadélet nem neki való.
Ezekben mutattam be néhány pillanatfelvételt az alkoholpsychosisok köréből.
Az utóbbi hónapokban feltűnt nekünk a férfi osztályon
a felvételek nagy mérvű leapadása. Mig azelőtt 4—5 felvétel
esett egy napra, most egy hét alatt nem veszünk fel annyit.
Kutattuk az okát. A háború, a férfiak távolléte ok nem lehet,
mert a háború első két évében a felvételek nem csappantak
meg, a harctéren elméjükben megbetegedett és a hadsereg
kötelékéből elbocsátott katonák úgy is ide tébolydába kerül
nek. Nem marad más magyarázat, mint az, hogy az alkohol
annyira megdrágult és hozzáférhetetlenné vált hogy az elmebetegség legfőbb forrása ezzel kiapadt. Mi csak azt kívánjuk,
hogy a szeszes italok ezen drágasága jó sokáig megmaradjon,
de persze úgy, hogy a tej és a többi cikkek ára leszálljon.
íme a világrengés tisztitó viharának első kézzelfogható
eredménye: Az alkoholpsychosisok gyérülése. Váljon fogja-e
ezt követni egy, modorban, egymás tiszteletében, viselkedés
ben átfinomultabb, civilesebb élet, a földi javak igazságosabb
felosztása, egy szebb és boldogabb jövő, amelyben egy
rosszul értelmezett u. n. egyéni szabadság nem adja meg
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senkinek a jogot arra, hogy magát alkohollal tudatosan
elmezavart állapotba juttatva, embertársai nyugalmát és bizton
ságát veszélyeztesse ? Én hiszem, hogy igen, én hiszem azt,
hogy a háború egy magasabb rendű kultúrának magvát
vetette azokba a mély barázdákba, melyeket tüzekével szán
tott és annyi vérrel öntözött.
Vajha úgy lenne!
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Alkohol és vallás.
Előadta: D r Fischer-Colbrie Ágost v. b. t. t., kassai püspök.

Ha a vallás nem volna egyéb, mint intellektualizmus
vagy dogmatizmus, azaz bizonyos elír életi tételeknek elfoga
dása : akkor az alkoholizmus talán megférhetne a vallásos
sággal.
Ugyanezt mondhatnók, ha a vallás nem volna egyéb,
mint érzelem, szentimentalizmus, amint azt a múlt század
elején meghatározták.
Akkor is megférhetne egymással alkoholizmus és vallá
sosság, ha a vallás nem volna egyéb ri' ualizmusnál: bizonyos
liturgikus és egyéb pozitív előírások pontos betartásánál,
mint ezt ugyan elméletben senki sem állítja, de gyakorlatban
némelyek hinni látszanak.
De a vallás sem nem csak dogma, sem nem csak
érzelem, sem nem csak ritus és liturgia, hanem mind eme
három tényező együttvéve s hozzáadva egy negyediket: az
erkölcsöt. Ezen erkölcs pedig teljesítése Isten akaratának,
melyet az emberi ész magától is felismerhet s a kinyilatkoz
tatás csak megerősít s némely pontjaiban részletesebben meg
határoz.
És miután a vallás igazi és teljes fogalmához az erkölcs
is hozzátartozik: az alkoholizmus, mint az erkölcs megrontója, a vallással is összeegyeztethetetlen.
Az alkoholizmus az erkölcs megrontója; a keresztény
erkölcs szerint ugyanis a részegség halálos bűn, az alkoho
lizmus a halálos bűnnek megszokása s ezen felül minden
egyéb bűnnek is előidézője, melegágya, megrögzitője.
Az alkoholizmus előidézi a többi bűnöket, mert meg
zavarja az ember világos és tiszta Ítéletét s meggyengiti az
akarat ellenálló képességét az alacsony ösztönökkel szemben.
Meg is rögzíti az embert a bűnben, mert elveszi az
embertől éppen azt, amivel fel tudna n é g támadni a bűnnek
fertőjéből: józan belátását és akaraterejét.
Ha tehát az alkoholizmus az erkölcsnek, a vallás egyik
—
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lényeges alkotórészének sirásója, ezzel egyszersmind a val
lásnak magának is halálos ellensége.
Ebből folyik a vallásnak, s a vallás hivatott őrének, az
egyháznak azon kötelessége, hogy az alkoholizmussal szem
ben a harcot felvegye — egyrészt a saját védelmére, más
részt az emberi nem erkölcsi (s ebből következőleg egész
ségi és anyagi) integritásának megmentésére, igazi haladásá
nak biztosítására.
A katholikus egyház — én csak ennek nevében szól
hatok — ezen küzdelmet felveszi és folytatja a gyermekek
oktatásánál az iskolában, a felnőtteknél a templomi szószéken
és a gyóntatószékben és az egyesületi élet terén.
Az iskolai hitoktatás folyamán többször van alkalom
az alkoholizmus ismertetésére s a megfelelő intelmek meg
adására. Noé esetét a bibliában s az ötödik parancsolat
tárgyalását a katekizmusban mindenesetre fel kell használni
ezen szükséges tanítás megadására.
Állami intézkedések is sürgetnek egy antialkoholisztikus
napot minden iskolában. Én ezen antialkoholista nap meg
tartását a kassai egyházmegyei iskolákban december köze
pére rendeltem el, egyrészt mert sokkal alkalmasabbnak,
tartom a tél elejét (első disznóölés!) ezen tanítás megadására,
mint pl. farsang végét, mikor az emberek (a béke idején)
már úgyis kimulatták magukat s az antialkoholista intelem
némileg az eső után adott köpönyeg szerepét tölthetné b e ;
másrészt, mert december közepén, ádvent második és har
madik vasárnapján az evangéliumi szakasz Keresztelő Szent
Jánosról, a borral és részegítő itallal nem élt nazireusról
szól, kinek személyéhez a templomban is hozzákapcsolható
az alkoholról szóló tanítás és intelem.
Az iskolai tanítás alkalmával Ígéretet veszünk a gyerme
kektől, hogy legalább tizennyolc éves korukig semmiféle
szeszes itallal nem élnek. Az Ígéretet majdnem mindnyájan
meg is tartják, ami egyrészt a szülőknek is hathatós tanul
ságul szolgál, másrészt sokkal alkoholmentesebb nemzedékre
nyújt reményt a hazának.
A felnőttek oktatása a templomi prédikáció (esetleg
egyesületi előadás) keretében történik. A kassai egyház
megyében el is van rendelve évenként egy alkoholellenes
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szentbeszéd ádvent második vagy harmadik vasárnapjára,
mint az imént már jeleztem.
A tömegtanitás és tömeghatás különösen bevált eszköze
a népmisszió: a plébánia összes híveinek egy teljes héten
át való tanítása és buzdítása napi három prédikációban és
különféle ájtatossági gyakorlatokban. Ezen missziók vége felé
mindig egy hatalmas beszéd az alkoholizmusról szól, mely
ezt három részben úgy mutatja be, mint az ember lelkének,
testi egészségének és vagyonának legnagyobb ellenségét.
A beszéd, megkapó példákkal és hasonlatokkal illusztrálva,
mindenkor nagy és maradandó hatást ér el. Ennek végén is
kivétetik a mértékletességi, illetőleg absztinenciái fogadalom.
Az antialkoholista tanítás eredményét a gyóntatószékben
tudjuk ellenőrizni. Ezen dolgokról részletesen természetesen
nem nyilatkozhatunk. De annyit mondhatok, a gyónási titok
megsértése nélkül, hogy tapasztalataink igen örvendetesek
és hogy én is hallottam sok bevonuló újonctól, hogy a bér
málás óta, vagy missió vagy iskolai Ígéret óta szeszes italt
nem vett a szájába.
Az egyháznak most a háború idején s a háború után
is fokozott mértékben kötelessége az alkoholizmus ellen
küzdeni.
Ha meg is lesz valamikor a külső béke: a belső ellenség
négyes entente/a még soká itt fog pusztítani közöttünk. Ezen
négyes belső ellenség a csecsemőhalandóság, a tüdővész,
a nemi betegségek és az alkoholizmus. És ebben a négyes
ententeban az alattomos Anglia, a többi háromnak uszitója
és előmozdítója: az alkoholizmus. Ez ellen küzdeni, ennek
karmaiból népünket kiszabadítani oly kötelesség, mely alól
az egyház semmi esetre sem fogja magát kivonni.
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Az absztinens nevelés hatása az ifjúságra.
Előadta: Sebestyénné Stetina Ilona.

Nagy merészség tőlem, felszólalni ilyen kitűnő előadók
között és még nagyobb merészség, olyan dolog ismertetésére
vállalkoznom, ami nincsen. Mert azt jó lélekkel senki sem
állíthatja, hogy az ifjúság nevelése hazánkban igazán absztinens.
Az igazán absztinens nevelést nálunk még nagyon kevesen
próbálták ki, a nép széles rétegeiben különösen nem, s ha
kísérletezett is vele néhány idealista: kísérleteinek eredményét
össze nem foglalta, tudományos rendszerbe nem állította.
Pedig most erről volna szó, erre lenne szükség. Tudvalevő
dolog ugyanis, hogy arra, miszerint valaminek a helyességéről
meggyőződjünk, hogy uj életelveket fogadva el, a megszokott
utat az ajánlott jobbért és czélravezetőbbért elhagyjuk: arra
nem elég, hogy valaki előttünk a kérdéses igazságot állítsa,
kell, hogy azt úgy megvilágítsa, bebizonyítsa, szivünkre is
rákényszerítse, hogy akaratunk tudatosan cselekedhessék a
kívánt irányban s legyen ereje a megszokás-, az ösztön- és
a kísértéssel szemben.
Azonban, ha nem könnyű feladat az absztinensnevelés
hatását az ifjúságra ékesen ragyogó példákban bemutatni:
módunkban van — sajnos — az alkohol által megrontott
nemzedékek szomorú, elcsenevészesedett hajtásait szemünk
elé varázsolni. Nem is kell messze mennünk. Álljunk meg
bármelyik városi népiskola kapujával szemben és figyeljünk,
mikor a gyermekek tanítás után kitódulnak az utcára; figyeljük
meg korukhoz mért fejlettségüket, egészségi állapotukat, arczszinüket. Mennyi közöttük a sápadt, sovány, gyulladt szemű,
dagadt nyakú, rossz fogú, növésben elmaradt, fejlődésre
képtelen!
Kövessük a nyomorúságosabb kinézésüeket hajlékukba,
nyomozzuk kissé szomorú egészségi állapotuk okait. Majdnem
mindenütt ott találjuk a szegénység mellett az alkoholt, mint
a szegénység és munkátlanság, munkára képtelenség okozóját,
a szülők egyikének vagy mindkettőjüknek szenvedélyét, életük
megrontóját. Hányszor látjuk jómódból lezüllött előkelő csalá
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dók sarjait is eme nyomortanyákon, hol a gyermekek a szü
lőktől csak beteges testet és erkölcsi akaratra képtelen, gyakran
abnormitásban szenvedő szellemi képességeket örököl. Hány
szor látjuk, hogy az alkohol mérge nemcsak a szülőket
rontotta meg, nemcsak a szülőkön át mételyezte meg a gyer
meket, hanem közvetlenül, a gyermek által fogyasztva, fosz
totta meg a fejlődésre való képességétől az embercsemetét.
Ezeket a dolgokat az itt elhangzott előadások után emle
getnem sem kellene. Rámutatok mégis, mert mindig újra és
újra meglep bennünket — minden elméleti tudásunk mellett
is — ha az életben, a valóságban találkozunk — mert fájdalom,
gyakran találkozunk — az alkoholfogyasztás nyomorékjaival.
Egyszer régen, beszéltem egy ilyen szerencsétlen gyermeken
kesergő szegény anyával. Gyermeke későn tanult meg járni,
még később és fogyatékosán beszélni, az elemi iskolában
nem boldogult s 12 éves korában egy kisegítő iskola második
osztályában kínlódtak tanitgatásával. Mi történt e szegény
gyermekkel ? Kérdezém, hisz a józan életű szülők három kisebb
gyermeke teljesen normális szellemi fejlettségű. „Ezt az első
gyermekünket — kesergett az anya — szegénységünktől
kényszerítve, dajkaságba adtuk, s a nevelő anyja, hogy sírá
sával terhére ne legyen s hogy munkájában ne akadályozza,
czukros pálinkába mártott cuclit dugott a gyermek szájába.“
A gyermekét látogató anya a gyermeket tisztán tartva, de
rendesen alva találta s csak mikor még három éves korában
sem tudott még járni, csak akkor ijedt meg, csak akkor vette
el a dajkától, vitte akkor és később is tudós doktorokhoz:
de későn volt, a gyermeket örökre megrontotta a pálinkás cucli.
A pálinkás cucli! Azóta is gyakran találkoztam ezzel a
szerencsétlen altató szerrel, nem csak a dajkaságba adott
gyermekeknél, hanem olyanoknál is, kiknek — tudatlanság
ból — maga az édesanya dugta a szájába. A pálinkás cucli
— a mákhéj-fözet mellett — egész nemzedékeket ront meg,
hazánknak nemcsak románlakta, hanem színtiszta magyar
vidékein is. Annak a gyermekhalandóságnak, melynek ijesztő
számadatai oly gyakran döbbentenek meg a statisztika rova
taiban (hogy a gyermekek fele elhal, mielőtt az 5-ik életévét
elérné stb.) nagy része van a cucli egészségellenes haszná
latának. Utálatos és veszedelmes ez akkor is, ha csak tejbe
4
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áztatott (vagy gyakran összerágott) kenyeret kötnek is a gyer
mek szájába dugott rongyocskába: hogy a pálinkába mártott
cucli százszorosán fokozza a veszedelmet, azt erről a helyről
külön magyarázni sem kell.
Az alkoholmérgezés veszedelmének azonban nem csupán
a nép gyermekei vannak kitéve. Látjuk úri családok körében
is, hogy kinálgatják a kicsinyeket eleinte tréfából sörrel, borral,
pálinkával. Tetszik a felnőtteknek, hogy a kicsi fintorgatja
száját, orrocskáját, tetszik ha mondja, jaj de josz, kéjek még!
Különösen tetszik, ha a kicsi becsip, ha bolondokat beszél,
ha szemükláttára elalszik stb. Magam is láttam egyszer űri
társaságban, hogyan gyönyörködtek egy eddig absztinens 15
éves leánykában, aki — mikor egy félpohár erős szomorodni
bort megitattak vele — negyedóráig kaczagott, mig végre
kimerültén elaludt egy díván sarokban. Azt persze a társaságból
senki sem tartotta számon, hogy a gyermek másnap az isko
lában bambán, szégyenkezve felelt, hogy megjegyezte-e eme
tapasztalatot s nem engedett-e többé hasonló kisértésnek,
vagy hogy ez a félpohár bor nem inditotta-e meg az alko
holkedvelés veszedelmes lejtőjén?
De még ott is, ahol a gyermek teljes absztinenciában nő
fel, a serdülő kor határán s az ifjúkorban ott fenyegeti őt
tradícióinkban, társadalmi szokásainkban az alkohol veszedelme.
Az az érettségi bankett sok veszedelem forrása, amelyen pezs
gőnek kell folyni, ahol az iskolai fegyelem alól először felsza
badult ifjak pajzán tréfából tanáraik leitatására szövetkeznek,
s feldúlt ábrázattal és feldúlt idegekkel idegen segítséggel
tudnak csak a szülei ház kapujáig elvergődni, hol ugyancsak
gondos ápolás alá kell őket venni, hogy első akut alkohol
mérgezésükből kigyógyuljanak. És aztán? Ismét és ismét,
kinevetéstől, kicsúfolástól való félelméből eleinte, megszokásból
később, hány absztinens ifjú fordul el a szülőháznál belenevelt
elvektől; hány nagyrahivatott ifjúból lesz sok vergődés, elbu
kás után egyetemi .pályája végéig idő előtt letört, elzüllött,
tönkretett ember. „Pedig milyen kitűnő tanuló volt a közép
iskolában;“ mondják sajnálkozva azok is, kik — bár rossz
szándék nélkül • - okai voltak a tanulási képesség megfogyat
kozásának, a munkakedv s az erős kötelességtudás, az akarat
erő elpusztulásának.
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Tudom jól, hogy mindezekkel nem mondok újat, hogy
ezeket hallottuk az eddigi előadásokban is, és hogy mindenki
számos hasonló példára tudna rámutatni. De hogy van hát.
hogy a sok megfelelő tapasztalatnak ellenére is oly csekély
eredménye van az ifjúság absztinens nevelésének? Nem hiszünk
magunknak, nem hiszünk saját szemeinknek? De forduljunk
hát tudós vezetőinkhez, orvosainkhoz (sajnos azoknak csak
egy töredékéhez fordulhatunk.) Hallgassunk meg olyan
tekintélyeket, mint Balogh Jenő, a kitűnő szociológusból és
jogászprofesszorból lett igazságügyminisztert. Olvassuk el a
bűntettes gyermekekről 1909-ben Írott könyvét (a fiatal korúak
és a büntetőjog) ott is rátalálunk arra az igazságra, hogy a
bűntettes gyermeknél a közvetett vagy közvetlen alkoholmér
gezés a legfőbb motívum a bűnözésre. Vagy ha érdekel egy
nagy hirü angol szociológus tanuságtétele, olvassuk el a Mikes
Lajos fordításában 1910-ben megjelent azt a hires könyvet,
(Újvilág a régi helyén, Wels) mely a gyermek elzüllésének
s az emberfajta degenerálódásának az alkoholfogyasztás
folytán beálló oly szomorú, de oly igaz képét rajzolja, hogy
megdöbbenéssel kell az emberiség jövőjébe tekintenünk. És
olvassuk el, ha mindez nem elég a legutóbbi időben magyar
íróktól megjelent hasonló müveket, melyekben a példákat a
magyar nép és magyar munkás életéből veszik: joggal döb
benünk meg ekkor a magyar nemzet jövőjét illetőleg is.
íme, ha nem mutathatunk is az absztinens nevelést
illetőleg sok fényes példára: az a sok szomorú kép, melyet
a nem absztinens nevelés eredményei tárnak elénk, gondol
kodóba kell, hogy ejtsen. Hiszen egy harmadik eset nem
lehetséges! Vagy absztinens valaki nevelési elveit illetőleg,
vagy nem az. De ha annyi és annyi esetben látjuk a nem
absztinens nevelés veszedelmeit, ha annyi tudós és orvos
tanuságtételeit olvassuk: okvetlenül el kell fordulnunk a nem
abstinens neveléstől és teljes energiával azon lennünk, hogy
a gyermekeket teljes absztinenciában neveljük, hogy tartsuk
tőlük távol az alkohol ártalmait már a szülők absztinenciájában,
hogy tiszta vért, egészséges idegrendszert, munkabíró szer
vezetet örököljenek gyermekeink.
És ne hagyjuk magunkat megingatni az olyan állításokkal,
hogy „kicsi nem árt, nem árt mindenkinek, nem árt mindig.“
4*
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Lehet. De oly gazdagok vagyunk-e mi magyarok ember
anyagban, oly gazdagok erős, intelligens munkabíró férfiakban
és asszonyokban, hogy gond nélkül pusztulni engedhetnénk
akár egyet is a mieink közül ? Ez az irtóztatóan emberpusztitó világfelfordulás nem tizedelte-e meg eléggé sorainkat,
nem tette-e tönkre annyiunk idegrendszerét, nem bénitott-e
elég munkáskezet, nem rabolta-e el legértékesebb, legintelli
gensebb ifjainkat ? Ha csak egyet menthetünk meg absztinens
nevelés által azok közül, akik nekünk még megmaradtak, vagy
akikkel a gondviselés a jövőben nemzetünket megajándékozza :
nem kell-e megalkuvás nélkül a teljesen absztinens nevelés szol
gálatába szegődnünk? Éppen mert ellenségeink pusztulásra
ítéltek bennünket, össze kell szednünk minden erőnket, hogy
nemzetünk testét megtisztítsuk mindazon ártalmaktól, melyek
a pusztító háború mellett végső veszedelmet jelentenek
reánk nézve.
Teljes erőnkkel kell tehát küzdenünk az összes nép
betegségek ellen s közöttük a legfőbb károkozó, az alkoho
lizmus ellen is. Küzdenünk kell, de nemcsak felvilágosító
szavakkal, hanem meggyőző példákkal és tettekkel. Mert
társadalmi tradíciókban, népszokásokban gyökerező veszedel
meket nem lehet megszüntetni jótanácsokkal, bármennyit és
bármilyen szépszavakkal ismételjük is azokat.
Szociális szervezeteinknek és mindazoknak, akik az absz
tinens nevelés üdvös voltáról meg vannak győződve: sürgős
kötelességük a törvényhozás utján törvények alkotását erő
szakolni ki és sürgős kötelességük megfelelő kormányintéz
kedéseket kieszközölni az alkoholfogyasztás elnyomására,
eltörlésére, eltiltására. Az iskolákban már tanítják, hogy az
alkohol méreg. De nincs sok foganatja. A szószékről talán
több van. Büntessek meg szigorúan, aki gyermeknek, ifjúnak
mérget ad. Pap, tanító, orvos ne lehessen, ne maradhasson
az, aki nem absztinens. Korcsmában, vendéglőben csak
alkoholmentes üdítő italt mérjenek', a pálinkás üstöket törjék
össze; szeszt csak vegyi, gyári célokra gyártsanak. A z állam
keressen más jövedelmi forrást a szeszadó helyett. A formát
minderre keressék meg a jogtudósok, a szociológusok. De
ha a férfiak parlamentje nem akar ilyen radikális eszkö
zökhöz nyúlni az alkoholizmus leküzdésére: adjanak a ma
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gyár asszonyoknak szavazati jogot. Ha sok asszony szenved
is az alkoholizmus bűnében és betegségében, az asszonyok
legnagyobb része ma még absztinens. S a magyar asszony,
az intelligens magyar asszony bizonyára szereti annyira
hazáját, szereti és félti annyira gyermekeit, nemzetét, hogy
ha már a külső ellenség ellen nem küzdhet is együtt férfi testvéreivel, minden erejét, minden tudását a legnagyobb
belső veszedelem leküzdésére fordítsa. Én hiszem, hogy
megértik ennek a munkának nemzetmentő fontosságát a ma
gyar asszonyok. Én hiszem, hogy a békekötés után első és
legszentebb kötelességének fogja tartani a magyar asszony,
hogy küzdjön az alkohol ellen mindig és mindenütt, ha
lehet, a parlamentben is.
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Az alkohol és az emberi szervezet.
Előadta: Bálint Rezső, egyetemi tanár.

A természettudománynak és nevezetesen az orvosi tudo
mányoknak az a terrénuma, melyet előadásom célja megjelöl,
sok évtizednek tudományos munkáját, s igy a vizsgálati ada
toknak és eredményeknek oly nagy complexumát foglalja ma
gában, hogy annak még csak vázlatos letárgyalása is egy rövid
előadás keretében el sem képzelhető. Hogy mégis ezt a címet
adtam előadásomnak, úgy annak oka az, hogy a főként szak
embereket érdeklő részletkérdések kikapcsolásával főleg álta
lános jelentőségű és érdekű, úgynevezett vezető elvek körvo
nalozására akarok szorítkozni, amelyek ismerete némikép
bevilágít azon kérdés mélyébe, amelyet az alkoholnak a szer
vezetre való hatása képvisel.
Hogy az alkohol hogyan hat általában az élő szervezetre,
azt egy eléggé ismert ténnyel talán legjobban megvilágíthatom.
Az alkohol a cukorból erjedés utján keletkezik, amely erjedés
az erjesztőnek: élő sejtek működésének eredménye. Ha az
erjedő folyadék alkohol tartalma egy bizonyos fokot, kb. 18%-t
elér, úgy az alkohol képződése megszűnik; e megszűnésnek
oka az, hogy az erjesztő sejtek működését az alkohol ezen
koncentrációban felfüggeszti. Hogy ez igy van, azt mutatja az
a tény, hogyha az erjedő folyadékhoz vizet öntünk, amivel
a folyadék koncentrációját csökkentjük, úgy az alkoholerjedés
újból megindul s folytatódik mindaddig mig a bénító koncent
rációt el nem éri.
Aminő hatást az alkohol az erjesztő sejtek működésére
gyakorol, ugyanolyan hatást gyakorol minden élő sejtre, minden
élő organizmusra : vagyis az alkohol bizonyos koncentrációban
minden élő organizmus működését felfüggeszti. Ha ez a mű
ködés-felfüggesztés teljes, úgy az organizmus megszűnik élni,
ha nem teljes, úgy kedvezőbb viszonyok közé jutva, újból
működés képessé lesz; viszont mint látni fogjuk az élő sejt
anyag gyakori, hacsak átmeneti bénulása is nem múlik el
nyom nélkül.
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Ha az embernek, aki alkoholhoz hozzá nem szokott, 180 —
200 gr. tiszta alkoholt adunk, úgy az egyén meghal. Ha az
ember kevesebb alkoholt fogyaszt, úgy egy hosszabb-rövidebb
ideig tartós mérgezési állapot jön létre: a részegség.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök méltán fogják az eddig
mondottaknak ellenvetésül felhozni azt, hogy igaz ugyan, hogy
az akut alkoholmérgezés, ha igen nagy fokú bénulást vagy
bénulási jelenségeket hoz létre : a részegség súlyos állapotában
levő ember minden akaratlagos cselekvésre képtelenné, eszmé
letlenné válik, de viszont az olyan egyén, aki kevesebbet, iszik
nemhogy bénultnak, hanem inkább elevenebbnek látszik; az
ilyen ember élénkebb, bőbeszédű, jókedvű, mozgásai mérték
telenek, stb. hiszen azt hiszem, nem kell a beborozott embert
bővebben leírnom. Ez a tény mintha ellent mondana annak,
amit előbb mondottam, hogy az alkohol hatása bénító hatás.
Vagy talán a bénulás beálltát izgalom előzi meg? Úgy látszik,
hogy nem. A szervezet sejtjeinek ellenálló képessége az alko
hollal szemben különböző, legkisebb a nagy agy, főleg az
agykéreg sejtjeié. E sejtek főképen a szellemi funkciók szék
helyei, ezekben mennek végbe a gondolkozás és akarat bioló
giai processusai, amely processusok tökéletességét bizonyos
gátlások garantálják. E gátlások eredménye részben az, amit
köznapi nyelven önfegyelmezésnek nevezünk, ami a morális
gondolkozás, a nevelés és a műveltség fokával nő, s a tár
sadalmi lény gondolkozását, beszédét, mozgását és cselekvését
bizonyos korlátok között tartja; másrészt azonban e gátlások
ereje dominálja egész kedélyi életünket is, amelynek derűs volta
ép e gátlások megszűntétől függ. E gátlások tisztán a nagy
agy működéséhez vannak kötve és a nagy agy működési
zavarainál ilyenformán nemcsak a legfinomabb szellemi mű
veletek, mint pontos észrevevés, képzettársítás stb. hiányos
volta mutatkozik, hanem hiányoznak a fent említett gátlások
is. És ha az ittas ember psychologiai állapotát vizsgáljuk, úgy
abban a gátlások hiányát fogjuk első sorban felismerni. Az
indokolatlan nevetés, a dühöngés, a törés, a zúzás stb. főkép
e gátló működések hiányában, s kevésbbé az alacsonyabb
centrumok izgalmaiban leli magyarázatát, amint az ittas ember
imbolygó, összerendezetlen járása is az agykéreg koodináló,
összerendező működésének felfüggesztett voltán alapszik. Hogy
—
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ez igy van, azt nagyon érdekesen illusztrálják az állat-kísérletek
is, amelyek azt mutatják, hogy minél kevésbbé van kifejlődve
egy állatnak nagy agyveleje, annál kevésbbé mutatkoznak
az illető állat alkohol mérgezéses tünet csoportjában ezen
úgynevezett izgalmi jelenségek és teljesen kimaradnak azok
olyan állatoknál, amelyeknek nagy agyvelejét előzőén kiirtot
ták. Hasonlóan áll a dolog a melegérzéssel, amely az alkohol
hatása után áll be. Ez sem valamely aktiv folyamat eredménye,
hanem bénulás: az érmozgató idegek központjának bénulása.
A környezet hőmérsékét bőrünk érzőkészülékei révén érezzük
meg, amely érzőkészülék izgalma a vérrel való ellátástól függ;
hidegben a bőrerek összehuzódnak, a bőr vérrel való ellátása
csökken, melegben kitágulnak, a vérátáramlás fokozódik s ez
által a hideg, illetve meleg érzése keletkezik. Az alkohol
az érmozgató központ bénitása révén a bőrerek kitágulását
hozza létre s ez az erős vérátáramlás által a meleg érzé
sét kelti.
A bőrnek alkohol mérgezésnél vérrel való bővebb ellátása
az oka azonban annak is, hogy az ily szervezet sok hőt
vészit, ami a hőregulació bénult központja kiegyenlíteni
nem tud, s ezért jő létre oly könnyen részeg állapotban a
fagyás.
Azt látjuk tehát, hogy az alkohol sejtbénitó hatása még
ezen izgalomnak látszó életjelenségek létrehozásban is domi
nál, ha bizonyos kísérleti vizsgálatok kétségtelenné is teszik,
hogy igen kis mennyiségű alkoholnak bizonyos életfunkciókra
némi izgató hatása is van. Csak természetes ezek alapján,
hogy az alkoholos italok hatásukat a szervezetre alkohol
koncentrációjuk arányában fejtik ki. Egy néhány alkohol tar
talmú ital koncentrációját akarom csak felemlíteni; igy az
abszint és cognac kb. 70% alkoholt tartalmaz, rum, arak, wisky
kb. 50—60%-t az orosz wutki 50°/o-t, az amerikai gyömbér
essentia 90%-t, mig a sör alkohol tartalma 4 ’/o-on alul van,
a borok közül a legtöbb 12—15%-t, az erősebb magyar és
spanyol borok 12—20%-t tartalmaznak. Felvethető volna a
kérdés, hogy az alkohol koncentráció ezen külömbségét nem
egyenliti-e ki az a körülmény, hogy a kis alkohol tartalmú
italokból legalább annyival nagyobb mennyiséget szoktak inni,
mint a koncentráltabb alkoholból, mint amennyi az alkohol
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tartalom különbségének megfelel, s igy a szervezetbe absolut
mennyiségben mégis ugyanannyi alkohol jut be. E kérdésre
megadja a feleletet az a tény, hogy az alkohol a szervezetben
meglehetősen hamar bomlik el s igy a kevés alkoholt tartal
mazó folyadékok csak nehezen, igen gyors ivás mellett érhetik
el azt a koncentrációt, amely az erős alkoholok bénító hatá
sának megfelel.
Mint mondottam az alkoholnak az agy sejtjeire gyakorolt
bénító hatása csak az első alkohol hatásai között, de szenved
alatta a szervezetnek minden sejtje, amelyet az alkohol közvet
lenül ér, vagy amelyhez a vér utján kerül, sőt bizonyos kö
rülmények között megmérgezhet egy más organizmust is, mert
az alkohol majdnem ugyanolyan koncentrációban kerül bele
a szoptató anya tejébe, mint amilyen koncentrációban az anya
vérében volt. Mondottam azt is, hogy a nem nagyon erős
alkoholhatás az élő sejtet csak bizonyos fokig bénítja, amely
állapotból kedvező körülmények között hamarosan tér magá
hoz, viszont ha az illető sejtek bénulása gyakran egymás
után jön létre, úgy a szenvedett elváltozást teljesen kiheverni
nem tudják. Fokozza még e körülményt az, hogy az alkoholt
szokványosán élvező egyén az elérendő célok érdekében min
dig nagyobb és nagyobb mennyiségű alkoholt fogyaszt, mert
szervezete az alkoholhoz hozzászokik. A szervezet sejtjeiben
igy bizonyos elváltozások jönnek létre, amelyek a szervezet
reakciójának jelenségeivel együtt adják azt a képet, amelyet
krónikus alkoholizmusnak nevezünk, s amely az alkoholélvezet
legátkosabb következményét képviseli; mert bár megdöbben
tően hangzik, hogy a statisztikák szerint pl. Pétervárott 55.000
eszméletlen, berúgott embert szednek fel évente az utczán,
de viszont ez szerencsére nem minden országban van igy,
másrészt azonban a krónikus alkoholélvezet nemcsak egyes
individiumok testi és moralis tönkremenését, hanem egész
nemzedékek degenerációját jelenti.
Egész röviden akarok csak foglalkozni azokkal a kóros
tünetekkel, amelyeket a szokványos alkoholabusus létrehoz,
kikapcsolván ezek közül a szellemi élet kóros jelenségeit,
amelyeket már Oláh Gusztáv előadótársam tegnapi előadá
sából ismernek.
Legközvetlenebbül érinti az alkohol az emésztő szerveket.
—
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Már a garatban megtaláljuk e hatás jeleit. A garat nyálka
hártyája megvastagszik, hurutos állapotok fejlődnek benne;
amelyek szívós, tömött, tapadós nyálka képződésére vezetnek;
e nyálka éjjel fölhalmozódik, s reggel a beteg szabadulni
akarván tőle, krákogással igyekszik azt kihozni, miközben
annak ingerlő hatása folytán rendesen hányásra kerül a dolog
s ez az oka annak a gyakori és typusos tünetnek, amelyet
az alkoholisták reggeli hányásának (vomitus matutinus) nevez
nek. Ugyancsak katarrusát hozza létre az alkohol a nyelő
csőnek s főképen a gyomornak, a melyben legtovább időzik,
s ahonnan felszívódás utján egyenesen a vérbe jut. Mig más
folyadékok, nevezetesen a viz a gyomorban nem, hanem csak
a belekben kerülnek felszívódásra, addig az alkohol magából
a gyomorból szívódik fel; a gyomor katarrusa magyarázza
meg az alkoholista rossz étvágyát, emésztési zavarait. Kevésbbé
áll előtérben a belek katarrusa — hasmenések, időnkénti
makacs székszorulás — miután mint mondottam az alkohol
legnagyobb része már a gyomorban szívódik föl. Az emésztő
szervek megbetegedésének körébe tartozik az az ismeretes
hatás, melyet az alkohol a májra gyakorol, s amely főkép
nagyobb koncentrációjú alkoholos italoknál szokott előfordulni,
különösen olyan egyéneken, kik az alkohol iránt érzékenyek,
mint gyermekek és fiatalkorúak. Az alkohol a májba jutva,
annak működő sejtjeit teszi tönkre, aminek reakciójaként a máj
vázát alkotó kötőszövet kezd szaparodni, miért is a máj meg
duzzad. E kötőszövet később zsugorodik, s zsugorodásai
közben összenyomja a máj ereit, ezekből kiszo: itja a vért,
miáltal a has egyéb vérereiben nagy torlódás áll be. E tor
lódásnak, pangásnak következménye azután az, hogy a vér
savója kilép a keringés medréből, a hasürbe jut s létrehozza
a has vizkórságát. 15—20—30, sőt több liter folyadék halmazódhatik igy fel a hasban, erősen előredomboritva és meg
feszítve a hasfalat, feltolva a rekeszt, megnehezítve a lélegzést,
szívműködést stb. Ez az a betegség — krónikus májzsugoro
dás — amelyről az a mondás ismeretes, hogy aki szeszt iszik,
az a vízben fullad meg. Az ilyen egyének hosszabb-rövidebb
idő alatt egyrészt a pangás, másrészt a májsejtek teljes tönkremenése után a májműködés hiánya folytán elpusztulnak.
Hasonlóképen súlyosak azok az elváltozások, melyeket a kró
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nikus alkohol-abusus a vérkeringés szerveiben létrehoz. Rész
ben direkt hatás utján, részben az erek nyomásviszonyainak
folytonos változtatása utján már fiatal korban létrehozza az ütő
ereknek azt a betegségét, amelynek veszedelmes volta ma már
közismert: az ütőér-elmeszesedést. Az ütőér-elmeszesedés követ
kezményeivel nem akarok részletesebben foglalkozni, csak rá
akarok mutatni egy-két ilyen következményre, amilyen az
agyvérzés, köznyelven gutaütés, s amely még annál is gya
koribb, a szív consecutiv elváltozásai. Az elmeszesedett falu
ütőerek nehezítik a keringést s ez által nagyobb munkát rónak
a szívre, amelynek működésképességét az alkohol közvetlenül
is rontja. E tényezők következménye a szív megnagyobbodása,
tágulása, kifáradása s ennek folytán a vérkeringés súlyos zava
rai : nehéz légzés, lábdaganat stb. stb. A vesékre való hatása
az alkoholnak szintén a vesék krónikus gyulladásában és
zsugorodásában mutatkozik.
Eltekintve a szellemi élet megbetegedéseitől, melyekről
mint mondottam nem kell szólanom, súlyos elváltozásokat
hoz létre az alkohol egyébként is az idegrendszerben. Főként
az idegek gyulladása az, amelynek okát leggyakrabban az
alkoholabususban találjuk: igen nagy fájdalmak, különösen
a végtagokban, bénulástól követve néha a hátgerincz-sorvadáshoz hasonló kórkép; máskor az agyhártyák krónikus
gyulladása szintén súlyos fájdalmakat és bénulásokat ered
ményeznek. Létrehozhatja a szemidegek gyulladását, amely
idejében való absztinencia hiányában teljes megvakuláshoz
vezethet. Végül egy-két szóval az iszákosok bőréről akarok
megemlékezni, amely szintén észrevehetően szenvedni szokott
s amelynek elváltozásai gyakran olyan könnyen felismerhetővé
teszik az alkoholistát. Az élvezett alkohol a szervezetben elég,
amely elégés folytán keletkezett energia a szervezet műkö
désének czéljaira felhasználtatik, s igy más anyagok elégését
feleslegessé teszik. Ezen anyagok között első sorban áll a
zsir, s ez az egyik oka annak, hogy az alkoholistáknál erő
sebb zsirképződés indul meg, amely zsírnak egy nagy része
a bőr alatt helyezkedik el, de elhelyezkedik az összes szer
vekben igy az izomszövet között is. Ez utóbbi az oka annak
hogy az ilyen egyén izmai gyengék, viszont az alkoholista
bőre sajátos puffadságot mutat, hajlamos eccemákra, a haj
—
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szálerek kitágulnak rajta — rezes orr — gyakori székhelye
lesz kis gennyes pustuláknak, pattanásoknak stb.
Mint mondottam, mindezek a-jelenségek, amelyek igy a
krónikus alkoholabusus folytán létrejönnek, főképen olya
noknál mutatkoznak, akik koncentráltabb alkoholt élveznek,
s ez a körülmény mintha igazat adna a jó bácskai svábnak
aki egy alkoholellenes prédikáció után azt mondotta, hogy
igaz! minek nekünk az alkohol, amig a mi jó borunk meg
van, ami annál is igazabbnak látszik, mert tényleg a bácskai
homoki borok igen kis alkohol tartalmúak. De a dolog tényleg
nem igy áll és pedig nem igy áll egyrészt azért, mert mint
már mondottam, az ilyen borból rendszerint sokat iszik az
alkoholista s igy egy bizonyos fokú koncentratiót elér, más
részt éppen ez a nagymennyiségű folyadék felvétele és fel
dolgozása a szervezetre és nevezetesen a keringés szerveire
óriási terhet ró, aminek következménye éppen e szervek meg
betegedése és gyors kifáradása. Különösen sörivóknál látjuk
ezt, akik sok literre menő folyadékot kebeleznek be igy napon
ként, amely folyadéknak a szervezetben való hajtása hamaro
san a szívnek megnagyobbodásához és kifáradásához vezet.
Ha még ehhez hozzávesszük azt, hogy a nagymennyiségű
sörrel nagy tömege azon tápanyagoknak kerül a szervezetbe,
amelyek a zsirképződést előmozdítják, amely felhalmozódott
zsir a testnek felesleges ballastjaként szerepel, másrészt, mint
mondottuk, az izomzat és speciálisan a szivizomzat gyengü
léséhez is direkte hozzájárulhat, érthetővé teszi, hogy sörivók
nál, igy speciálisán Németországban, a sör-abusus hazájában
oly gyakran találhatók az óriásian megnagyobbodott szivek,
amelyet a németek sörszivnek (Bierherz) is neveznek.
Az alkohollal való visszaélés e hatásainak ecsetelése után
fel kell vetnem azonban azt a kérdést, hogy hát az alkohol
nak jó hatásai egyáltalában nincsenek-e, s ha vannak, hogy
ezek miben állanak. E kérdést különösen nekem orvosnak kell
fölvetnem, mert hiszen mindenki tudja, hogy az alkohol
a gyógyításban mint gyógyító tényező szerepel. Mindenki
tapasztalhatta magán, aki lenyűgöző munkától fáradtan
ül az asztalhoz, azt a felfrissülést, azt az élénkséget, fárad
ságtól való mentességet, melyet ilyenkor egy pohár pezsgő
elfogyasztása létrehoz.
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A költő is ezt mondja:
In Gemeinheit tief versunken,
Liegt der Thor vom Rausch bemeistert,
Wenn er trinkt, wird er betrunken,
Trinken wir, sind wir begeistert,

v

De mi ez — frisseség, ez az euphoria? Ez nem egyéb
— mint már azt előbb kifejtettem — mint bizonyos gátlások
hiánya, a mint az egészségérzés és a rossz érzések hiánya.
Hiszen akkor mondjuk magunkat egészségesnek, ha egyik
szervünket sem érezzük.
De viszont azt is tapasztaljuk, hogy az alkohol kis menynyisége a testi munkabírást is fokozni látszik. Tényleges foko
zódása ez a munkabírásnak vagy nem ?
Az idevágó élettani kísérletek azt mutatják, hogy az alkohol
nem is az izmok működő-képességét fokozza, hanem a fárad
ságérzést csökkenti. Ha egy egyénen, aki kevés alkoholt ivott,
elektromos árammal izom-összehuzódásokat váltunk ki, úgy
az izomnak teljesítő képessége nem hogy jobbnak, hanem
tán még kissé rosszabbnak mutatkozik a rendesnél; viszont
ha az ilyen egyénnel egy e célra készített eszközön mérhető
akaratlagos munkát végeztetünk, úgy az illető egyén kifára
dása később fog bekövetkezni, mint egy normális egyéné.
Ennek magyarázata pedig az, hogy mig normális egyénnél
a fáradság-érzés beállta gátolja az akaratlagos mozgást kiváltó
impulzusokat, — ami az izom működés beszüntetésével egy
jelentőségű, — addig az alkoholos emberen épp e fáradság
érzés hiányzik s ez időleges nagyobb munkaképességének
nyitja. Vagyis tehát e munkaképesség fokozódás megint csak
egy gátlás kiesésében leli magyarázatát, amint azt egyéb
alkoholhatásoknál láttuk.
Nem kell talán külön kiemelnem, hogy a munkabírás
ily fokozása alkohollal elvétve egyszer-egyszer elérhető, de
az, aki állandóan alkohollal akarja fenntartani munkaképes
ségét, a szervezetnek hozzászokása folytán mindég nagyobb
és nagyobb alkoholadagra szorul, ami hamarosan a chronikus
alkoholismus szomorú kórképéhez vezet, amely épen az egyes
szervek müködésképességének csökkenését eredményezi.
—
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Az alkoholnak ritkán adott kis dosisai tehát a legtöbb
embernél, aki nem annyira érzékeny az alkohol iránt, hogy
az alkohol rögtön összes agyműködéseit bénítván, álmossá
teszi őket, — tehát a legtöbb embernél élénkséget, frisseséget,
jókedvet, egy szóval jóérzést, euphoriát hoznak létre. S éppen
ezen frissítő hatása az alkoholnak legtöbbször az, amelyet
a gyógyításban kiaknázunk. Nagyon gyakran látjuk azt pél
dául, hogy étvágytalan emberek kevés alkohol fogyasztása
után jó étvágygyal esznek. Ez a hatása az alkoholnak, miként
azt arra irányuló kísérletek kimutatták, nem a gyomorra gya
korolt közvetlen hatás, hanem egy központi psychés hatás
következménye A gyomor emésztés kiváló kutatója Pawlow
mondja egyik munkájában a következő szavakat: „A gyomor
emésztésének elősegítése szempontjából helytelen dolog evés
közben komoly beszélgetéseket folytatni, vagy komoly olvas
mányokkal foglalkozni. Ezen alapszik az alkohol hatása is
étkezés közben, mert az alkohol, amely már hatásának első
fázisában enyhe narkózist hoz létre, hozzájárul ahhoz, hogy
az ember a napi gondok nyomasztó terhétől megszabaduljon,“
Még eklatánsába természetesen az alkohol hatása akkor,
amikor súlyos akut, különösen lázas megbetegedés bénítja^
meg a beteg lelki állapotát. Hogy csak például a tüdőgyulla
dásról beszéljek, amelynek súlyos tünetei, mint a köhögés,
mellkasi szúró fájdalmak, a fulladozásig fokozódó nehéz léleg
zés, a magas láz napokon keresztül gyötrik a beteget annyira,
hogy még helyzetének passzív megváltoztatása ellen is remonstrál, s egy aktiv műveletre, mint amilyen a táplálkozás, egyál.
tálában nem képes — ilyenkor kis alkohol dózisok, egy-egy
pohár pezsgő kiváló hatást hoznak létre. A betegség- és
fáradság-érzésnek alkoholhatás okozta gyengülése frisseséget,
erőérzést, étvágyat ad a betegnek. Ha hozzá vesszük még,
hogy mint kísérletek kétségtelenül igazolják, az alkohol a léleg
zést is mélyíti, sőt igen kis koncentrációban a szívizom működés
képességét is fokozza, világos lesz önök előtt az az áldásos
hatás, melyet ily esetekben alkohollal elérni képesek vagyunk.
Rászorulunk az alkoholra bizonyos anyagcsere-megbete
gedések, igy főként a cukorbetegség gyógyításában is, amely
betegségnél az alkohol bizonyos körülmények között a szer
vezet által rosszul tűrt cukrot pótolni képes.
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Csak néhány példáját hoztam fel azon számos esetnek,
amelyekben az alkoholt a gyógyításban nem akarjuk nélkü
lözni. De megváltoztatja-e ez Ítéletünket az alkohollal,
mint élvezeti cikkel szemben, különösen ha annak élvezete
gyenge szellemi ellenállású egyéneken abuzussá fajul. Egy
példa fogja megvilágítani, hogy nem. S ez a morfiné, melynek
ép úgy bénító hatása van, mint az alkoholnak, melyről a régi
orvosok mondották már, hogy „nem szeretnék morphin nélkül
orvos lenni“ s amely mint az köztudomású, egyik legnagyobb
áldása a szenvedő emberiségnek. A morphin ezen áldásos
voltának elismerését sem csökkenti az a tudatunk, hogy az
annak élvezetével való visszaélés, amely nálunk szerencsére
aránylag ritka, szintén súlyos megbetegedéshez vezet, akár
csak az alkohol. Csakhogy mig a morphint csak beteg ember
ismeri meg, addig az alkoholnak az a nagyobb veszedelme,
hogy közkézen forog, s akinek gyenge karaktere, csökkent
szellemi resistenciája, vagy szerencsétlen életkörülményei folytán
folyton szüksége van valamire, ami a való élet nyomasztó
terhétől, gondjaitól ideiglenesen megszabadítja, az egyszer
megismerve az alkohol ilynemű kellemes hatását, annak rab
jává is szegődik, tönkre teszi saját egészségét, megmételyezi
családi életét, egész generációkat tesz értéktelenebbekké; s ez
az oka, hogy a társadalomnak, s az államnak vállvetve kell
küzdenie az alkoholabuzus meggátlásában.

0
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A jogi ismeretek népszerűsítése.
Irta: Dr. Szokola Leó.

A jogi ismeretek népszerűsítése egyike azoknak a kér
déseknek, amelyek napról-napra aktuálisabbak lesznek. A jog,
de különösen a háborús jog erősen beleavatkozik minden
napi életünkbe. Egyre visszásabbá válik az, hogy azok a sza
bályok, melyek mindannyiunk élete, sorsa, jóléte, tulajdona
fölött rendelkeznek, még mindig nem mindnyájunkéi. Mind
emellett a jogi ismeretek népszerűsítésének sok ellenzője
van, de ezeknek tábora jórészt talán azokból kerül ki, akik
ennek a propagandának a célját, terjedelmét félreértik, s akik
előtt ennélfogva ez a népszerűsítési mozgalom népszerűtlen.
Legyen szabad néhány szempont ismertetésével rávilágítani
erre a kérdésre.
A társadalom épületének egyik hatalmas pillére az enge
delmesség. így az államformájában összeműködő társadalom
élete is az engedelmességen, az állam akaratának való enge
delmességen alapszik. Az állam akarata pedig a törvényben,
meg a többi jogi szabályokban, összefoglalva mondhatjuk:
a jogban fejeződik ki. A parancsok ismerése nélkül engedel
messég nem követelhető. Ezért kívánja tehát az állam az ő
parancsainak: a jognak az ismerését, az állami élet rend
jének, a jogbátorságnak biztosítása végett. A mai társadalmi
berendezkedésünk látószögéből nézve a jogismerés általános
kötelessége, gazdaságilag erőset és gyengét, tanultat, tanu
latlant egyformán terhelő kötelessége bizony igazságtalan
jogszabály. Ennek a szabálynak a súlya csak úgy enyhíthető,
ha az állam a jog széliében ismerésének lehetővé tevését,
a jog általános tanítását a maga kötelességének elismeri
s annak eleget is tesz. A jogi ismeretek népszerűsítésének
kérdése egyre égetőbbé válik. Az élet szocíálizálódása hozza
ezt magával. Ugyanis a jog — a társas összeműködés ren
dezője, — a közéletünk és a magánéletünk egyre komplexebb
viszonyait mindig jobban befonja a maga hálójával. A jog
ekéje egyre többet szánt el az egyéni szabad rendelkezés
töretlen földjéből a maga szociális humuszához. Ez a ten
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dencia a protektiv háborús jogalkotás előtt is konstatálható
volt. A jogi regulák szinte napról-napra számosabbak lesznek;
a szankciójuk egyre súlyosabb s éppen ezért a jog tudásának
általános kötelessége egyre izmosodik jelentőségben és szi
gorúságban. Viszont a nép, a nagyközönség részéről nem
csak a nagy jogi járatlanságot tapasztaljuk, hanem jó adag
indolenciát és bizalmatlanságot is a joggal szemben. Itt
tehát a szó igazi értelmében a jogi ismeretek népszerűsítésére
van szükség. Arra kell megtanítani a népet, hogy ne féljenek
a jogtól, de ne is játszanak vele a járatlan ember naivságával és vakmerőségével. Ne hagyják veszni a maguk jussát,
csak azért mert nem tudják, hová kell fordulni.
Bírák, ügyvédek, közhivatalnokok gyakran lehetnek tanúi
annak a nagy jogi gyámoltalanságnak, hogy sokan, még
a műveltebbek közül is, különösen a nők, nem olvassák el
végig a megértés szándékával vagy egyáltalán nem olvassák
el a hivatalos Írást, amit címükre hoz a posta, vagy a hatósági
kézbesítő. Viszont váltót igen sokan aláírnak a tudatlanság
könnyelműségével.
A falusi ember még éppen bizalmatlan a joggal szem
ben, amelyet az urak csináltak, (akik annyiszor elbántak vele).
A jogkeresést a szóforgatás mesterségének tartja, melyben
az győz, aki furfanggal győzi, akinek körmönfontabb próká
tora van, aki két egyformán valló tanút tud szerezni az ügye
mellé, aki nem kési le az appellációt, aki mindenre meg
esküszik és aki jóbarátságban van a bíróval. (Vidéki ügy
védek jól ismerik ezt az alaptalan rögeszméjét a magyar
parasztnak.) Az egyenes lelkű, egyszerű, jámbor lelkek pedig
valahogy nem tartják igaz utón járó embernek a maguk
fajtájából azt, aki nagyon tudja a szerit-módját a törvénynek.
A községházán, meg másfelé „törvényben“ való járat
lanság az ő fejük szerint egyet jelent a tisztességgel.
Az utóbbi esztendőkben ugyan a nagy városokban már
kezdett mutatkozni a jogi dolgok irányában való érdeklődés
a nagy közönség, különösen a fejlettebb értelmi szinten levő
ipari mukásság körében, amint ezt a szakszervezeteknek
tanfolyamai és egyéb szabadoktatási intézményeknek többékevésbé sikerült kísérletei igazolták. Ezt a bimbódzó érdeklő
dést kell rendszeres irányítással állandó virágzásba szökkenteni5
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De nagyon különböztessük meg ettől a gyéren kiütköző
jogi iparkodástól azt az egyre szélesebb rétegekben terjedő
furfangos járatosságot, mely a jognak akármelyik ágára
vonatkozzék is, érdeme szerint büntetőjogi következmények
kel jár.
A napról-napra súlyosabb gazdasági viszonyok, a nagy
arányú munkanélküliség, a megélhetésnek fokozódó nehéz
ségei következtében megszaporodtak a személy- és vagyon
elleni bűncselekmények és a teljesítőképesség ijesztő csök
kenése folytán megnövekedett a polgári pörök száma is.
Az adókat, illetékeket és egyéb tartozásokat még terhesebbnek
érzi a közönség és egyre terjed a körében az a sajnálatos
iparkodás, hogy azok alól kibújjék és ahol lehet, rászedje
a fináncot. Köz-, magán- és büntetőjogi felelősségrevonás
folytán nagyon sok ember kerül biró vagy más hatóság elé.
Ezek a joggal, törvénnyel való szomorú ismerkedések
pedig nem alkalmasak arra, hogy azt elfogulatlanul tanulják
és megbarátkozzanak vele. Ellenkezőleg. Az alperesként, ter
heltként, vádlottként többször biró elé állított emberek, akiknek
anyagi vagy erkölcsi nincsetlenségükben, veszteni valójuk
sincsen, cinikus furfanggal firtatják anyagi jogunk Achiliessarkait, eljárásunk külsőségeit, hiányosságait s igy a rossz
hiszemű védekezéseknek és kibúvásoknak megdöbbentő kész
sége fejlődik ki. Fokozza és terjeszti még ezt a képességet az
esküdtszéki tárgyalási termek gyakori és tömeges látogatása,
meg az a körülmény, hogy az újságok a nagyobb és rafi
náltabb bűncselekményeket szenzációkká előléptetve, a leg
nagyobb részleteséggel és a jogi mozzanatok, törvénykezési
formák szakszerű ismertetésével tárják elő.
Egyéb okok mellett ezt a jelenséget is azok közé sorozom,
amelyek kívánatossá teszik azt, hogy a jog tanítása, a jogi
ismeretek népszerűsítése ne szorítkozzék a felnőttek körére
és ne maradjon az iskolán kívül.
Mert az, ami az elemi jogi oktatás dolgában mind mai
napig történik nálunk, a kitűzött cél nézőpontjából komolyan
nem vehető figyelembe. Csak mutatóba említem, hogy a mai
tanítási rendszerünk rendszertelensége azzal a szomorú komi
kummal kedveskedik, hogy az elemi iskolának csak az 5. és
6. osztályában taníttat jogi ismereteket és pedig túlnyomóan
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közjogiakat, a középiskolában nem. Ha aztán az a kis inas
meg varróleány, aki a 6. osztálylyal befejezte az iskolai
tanulmányait, még azt is el tudja hadarni, hogy kik tagjai
a közigazgatási bizottságnak, az a fiatalember pedig, aki
a 4. elemi után elvégezte a gimnázium nyolc osztályát,
12 esztendő alatt az iskolában semmit sem hallott a jogról.
Tekintse az állam a jogtanitás kötelességét a maga föl
adatának. Adjon állampolgári nevelést és oktatást az isko
lákban. A közoktatásügyi kormány változtassa meg a tanítási
terveket az egész vonalon, úgy, hogy a praktikus ismeretek
tanításának programmjában szerepet kapjon a jog is, külö
nösen a magánjog.
Jogi és gazdasági ismereteket nemcsak az elemiben,
hanem mindenfajta iskolában — ismétlőben, középfokúban,
szakbavágóban — egyaránt rendszeresen, érdekesen és életrevalóan tanítani kell.
A jogot, a törvényeket, azoknak az életünkben való,
sokszor észrevétlen, de nagyszerű szerepét, a fontosabb
hatóságokat, a hivatalos írásokat, az állampolgár legderekabb
jogait, kötelességeit, amelyektől, ismeret és szimpátia dolgá
ban, ma még a nem szakember felnőttek is messze állanak,
lassankint, szinte észrevétlenül egy láncolatos és előrelátó
Programm keretében már a fiatalokkal meg kell ismertetni
és szerettetni. így aztán, ha megemberkedve, belesodródnak
az élet jogi-gazdasági forgatagába, majd nem állanak olyan
tájékozatlanul és kiuzsorázásra készen benne s a törvényeknek
eleddig olyan idegen és titokzatos világát nem nézik majd
ellenségüknek, melynek az egérutas labirintusából máig is
virtus furfanggal, rosszhiszeműen kibújni.
A prevencióban rejlő óriási gazdaságossági érték is azt
javallja, hogy igy kezdjük a jogi ismeretek népszerű taní
tását, melynek a nyomában megbízhatóbb és bátoságosabb
jogi forgalom serdül és a tudatlanságon meg a rosszhisze
műségen alapuló pörök száma idővel jelentékenyen csökken.
Végezetül népszerűsítés szempotjából legyen szabad külön
aláhúzni a családjogi ismereteket. A családjog bizonyos
vonatkozásaiban mindenkire kiterjed és állandóan aktuális.
Az ebben való józan és megértő tájékozottság sok helyre
hozhatatlan kárnak lehet a megelőzője, viszont a tudatlan
5
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ságon vagy rosszhiszeműségen alapuló makacsság nagy
erkölcsi értékcsökkenéseket és jelentékeny immateriális káro
kat okozhat.
A gyámsági törvény a kiskorúak törvényes képviseletét
az atya után az anyára ruházta, megállapítván annak „termé
szetes és törvényes“ gyámságát és szórakozottságból meg
hagyván őt természetes gyámoltalanságban, melyet joggal
mondhatunk törvényesnek is, hiszen egy törvény sem iparko
dott ezen segíteni.
Különösen kívánatos tehát, hogy az anyákat a gyámság
felelősséges tisztének megfelelő ellátására képessé tegyük.
Hiszen a háború a fiatal és tapasztalatlan anyák szomorú
és megdöbbentően nagy tömegét juttatta abba a helyzetbe,
hogy a természetes és törvényes gyámság terhes és részben
ismeretlen kötelességeit ellássák. A pártfogói és tanácsadói
(hadi gondozói) szervezet épen ezért igen szükséges intéz
mény, de csak szurrogátum és nem terjed ki a nem katonák
özvegyeire.
A föladat speciális jelentőségét tekintetbe kellene venni
a leányiskolákban is nagyon előkelő jogi ismeretek programmjában. Az iskolán kívül pedig a jog, a törvény népszerűsí
tésére hivatott szervezet külön evégből tartana népszerű
előadásokat és időnként értelmes, jóravaló ismertető füzetben
megiratná a szükséges tudnivalókat.
A szerencsétlen fogásu konkrét megvalósítás sok jó
intézményt szőrit agyon vagy tesz monstrummá még születés
előtt. A mi kérdésünkben minősiti ezt a nehézséget, az álta
lános érdeklődés hiánya és a népszerűtlenség. A kényes és
aprózott konkrétumok hivatottabb toll hegyére és egy cikk
kis rámájánál tágasabb helyre kívánkoznak. Csak a kérdés
nagyját illetőleg úgy gondolom, hogy a cél nem lehet túl sok
jogtétel megtanítása. Sem pedig egy népszerű jogelmélet
fölszínes mázának rákenése a közönségre.
Egyszerűen arra van szükség, hogy a laikus is tudja
a maga fontosabb általános polgári és a mesterségébe vágó
különös jogait meg kötelességeit. A legegyszerűbb emberek is
tudnak már bizonyos egészségtani szabályokat. A jog pedig —
cum grano salis — a magán és társadalmi gazdasági éle
tünknek az egészségtana. Ebből is jó tudni mindenkinek egy
68

kis kátéra valót. Legalább annyit, hogy bizonyos bajoktól,
veszteségektől, büntetésektől megóvhassa m agát; hogy semmi
jogi dologban ne veszítse el a fejét, hanem — hogy úgy
mondjam — jogi lélekjelenlétre szert téve, nyugodtan és ide
jében megadhassa vagy megkeresse magának az első jogi
segítséget.

—
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Lakásfelügyelet.
Irta: Mellemé Miskolczy Eugénia.

A népjóléti politika főfeladata: lakáspolitika. Annak
helyes megoldásával egy csapásra sok társadalmi baj meg
szüntethető. Ezért fordul a modern szociálpolitikus figyelme
elsősorban a lakáskérdés felé. Valamint az egyes embert
otthonának, környezetének ismeretével tudjuk csak helyesen
megítélni, úgy egy ország lakosainak lakásviszonya és az
arra fordított közgondoskodás is az ország kultúrájának hü
tükörképe. A helyes lakáspolitika irányadó és tudományos
vezérfonalát csak együttesen adhatják meg az orvos, a jogász,
a műszaki és a pénzügyi szakember, kiknek közös neveltje
kell hogy legyen az a szociálpolitikus, ki e súlyos probléma
megoldásán sikerrel munkálkodhatik.
A jól megalapozott lakáspolitikának egy hatalmas pillére
a lakásfelügy elet, melyet azonban úgy kell megformálni, hogy
annak jellege korántsem rendőrségi rendszabály, hanem kizá
rólagosan jóléti berendezés legyen. A lakásfelügyelet nemcsak
kiinduló és egyszersmind középpontja a lakásgondozásnak,
hanem szervi összefoglalása sok más szociális tevékeny
ségnek is. A modern kapitalizmus kíséretében fellépő tömegnyomoruságok ellensúlyozására alakult szociális szervezetek
munkásai a külföldön egymásnak adták át a proletárotthon
kilincsét és amit a csecsemő-gondozónő elrendelt, azt a tuber
kulózis-gondozónő esetleg megváltoztatta, mig az alkoholizmus
ellen küzdő egyesület megbízottja talán minden intézkedést
felborított. Kialakult a szüksége egy egységesített gondozó
szervezetnek, mely tervszerűen folytatná működését, beszün
tetne minden ötletszerű szociális dilettantizmust és meg
találná a fertőzés, a szenny, a betegség, az erkölcstelenség
legveszedelmesebb, legtitkosabb és tudatlanságtól vagy
tehetetlenségtől őrzött rejtekhelyeit. Feltörekvő nemzetek,
melyeknek fiatal a kultúrája, mint mi is, abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy mestereink kísérletein okolhatunk
és a tanulságokat készen vehessük át.
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Nagyon sok szó esik mostanában a lakásínségről és azt
sürgősen megszüntető intézkedésekről, erélyes lakáspolitikáról.
Közelfekvő lesz az a gondolat, hogy lakásfelügyelet csak ott
működhetik a sikeres munkálkodás leghalványabb remé
nyével, ahol elegendő üres lakás van tartalékban, hogy szükség
esetén a lakók kilakoltatása lehetővé váljék, hogy a zsúfoltság
megszüntethető legyen. Legyen szabad a lakáspolitika egy
tekintélyére, Rath ra (Essen), hivatkoznom, ki azt m ondja:
„Hiábavaló az olcsó és egészséges lakások építése, ha nincs
karbantartásukat és egészséges használatukat biztositó lakás
felügyelet, amely létrehozza és állandóvá tegye az olyan
állapotokat, melyek a lakásrendészet céljainak megfelelnek.“
A lakásfelügyeletet tehát a lakásokkal egyidejűleg kell
megteremteni, sőt az uj és tömeges építkezést meg kell előznie
oly lakáshivatal szervezésének, mely pontos és hü képet
tud alkotni az egész városról, annak minden egyes lakóhelyiségéről. Ilyen mintahivatala van Essen városának.
A hivatalban karthotek-rendszer van. Minden háznak külön
ive, melyen a háznak milliméterpapirosra rajzolt terve van,
az Ívben minden lakásnak külön kártyája tervvel és pontos
adatokkal, a változó adatok (a lakók neve, száma, gazdasági
egészségi stb. adatai, a lakás használatának, beosztásának
módja stb.) ceruzával bejegyezve. Az ivek utcák szerint
rekeszes szekrényekben vannak. Az ilyen rendszerrel könnyű
az eligazodás, gyorsan található meg minden szükséges adat.
Essen városának e lakáshivatala lakáskimutatásra is szolgál,
melybe betekinthet a bérbeadó és bérlő egyaránt. A hivatal
mindkét fél érdekét szolgálja és bírja is a lakosság bizalmát.
Essen városát nem kötelezte törvény a lakásfelügyelet meg
teremtésére, egyszerűen rendőri intézkedés hívta életre, mint
Németország számos más városában is a helyi hatóságok
rendelték el és gondoskodtak a maguk lakásfelügyeletéről.
Országos és általános rendezése a felügyeletnek már régebben
van Bajorországban, Szászországban, Württenbergben, Badenben, továbbá Sachsen-Meiningen, Hessen, Koburg-Gotha,
El szász-Lotharingia tartományban, Nyugatporoszországban,
Hamburg, Lübeck, Bremen városokban; a legmodernebb és
mintaszerű 1911-ben szervezett lakásfelügyelete Charlottenburgnak van. A német Bundesrathban 1913-ban nyújtottak
—
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be törvényjavaslatot, mely a 100,000 lakosnál népesebb váro
sokat kötelezi egy külön, kisebb városokat egy közös lakás
hivatal felállítására.
Angolország legtöbb jóléti és társadalmi intézményében
alig lehet eligazodni, mert nincsenek egységesen szervezve;
lakásegészségügyi politikája azonban országos törvényen
alapszik, amivel megelőzött minden más államot. Első lakáspolitikai intézkedése a XIX. század ötvenes éveiből való;
1875-ben a „Publice Health Act“ közegészségügyi törvény
ben, 1890-ben a „The Housing of the Working Classes Act“ben lakásegészségügyi intézkedés, 1910-ben „The Housing
and Town Planning Bill as amended by the standing Com
mittee of the House of Commons“ 30 állandó rendszeres •
lakásfelügyeletről gondoskodik.
Francziaországban is hoztak törvényt 1850. ápr. 22-én,
de ez feledésbe m ent; csak a század végén, Elszászban, né
met uralom alatt éledt fel ismét. Belgium 1889. aug. 9-i
törvénye a „Comités de patronage“-róI felöleli a lakásfelügyelet
egy módját. Hollandiában 1901. jun. 22-én határozták el a
lakásfelügyelet szervezését és két év leforgása alatt minden
városa megvalósította. Svédországban, Stockholmnak 1906.
óta van lakásfelügyelete, melynek élén orvos áll, Svájcban
az első lakásfelügyelet Canton de Vaud-bm 1898. óta van;
azóta más kantonok is meghonosították. Az Egyesült Álla
mokban a 90-es években tartott nagyarányú ánkét eredménye
képpen New-York alkotta meg kiváló lakásfelügyeletét.
Kétségtelen, hogy a lakásfelügyelettel járó alapos egészségügyi intézkedésnek egyedül helyes módja az állami törvény,
mely minden községet kötelez a lakásfelügyelet szervezésére.
A mi lakásviszonyaink különösen szükségessé teszik az ügy
gyökeres szanálását; ez annyira köztudomású, hogy talán
nem is kellene hivatkoznom Ferenczi Imre d r -ra, ki azt írja,
hogy: „Az építési szabályzatnak rendelkezései a modern
lakáshigiéniai követelményeknek nem felelnek meg, holott
székesfővárosunknak elhibázott, területi zsúfoltságot teremtő
beépítési módja és háztípusa, a bérkaszárnya, fokozott igé
nyeket támaszt legalább a lakáshygiene irányában. Ezen
minimális egészségügyi követelményekbe ütköző lakásártal
makat sem tudta a hatóság a mai napig eredményesen és
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egységes szempontok szerint felderíteni azért, mivel lakás
felügyeletünk jelenlegi szervezete erre sem elégséges, sem
alkalmas nem volt.“
Nálunk országszerte oly rosszak a lakásviszonyok és
mindenek előtt az egészségügyi ismeretekben oly általános a
tudatlanság, hogy nem szorítkozhatunk, úgy mint a külföld,
csupán a nagyobb városokra, mikor .kötelezővé tesszük a
lakásfelügyeletet. Ha a kisebb községekben természetesen nem
is kívánhatjuk meg külön lakáshivatal felállítását, a csecsemő
védőnő, községi bába, telepfelügyelőnő vagy tanítónő mellék
hivatalképpen, előzetes képzéssel, oktatással és külön díjazással
volna megbízandó a lakásfelügyelet teendőivel. Ez azonban
csak a legkisebb és legszegényebb községekre vonatkozik;
minden más helyen külön szakszerű lakásfelügyelet szervezendő,
esetleg e célra több község közös hivatalt tarthatna fenn.
A lakásfelügyelet végrehajtó közegei községi alkalma
zásban volnának, ezek mellé nagyobb városokban a polgár
ság köréből választott képviselők bizottsága volna rendelhető.
A községi lakásfelügyelet állami felügyelő ellenőrzése alatt
állna. A külföldi lakásfelügyeletek szervezése a helyi viszo
nyok szerint változó. Közegei építészeti vagy egészségügyi
szakképzettséggel bírnak és kötelesek a közigazgatásban
gyakorlatot szerezni. A hamburgi lakásfelügyelet élén a főka
pitány és a szenátus két tagja áll; kilenc városi képviselő,
kilenc kerületi elöljáró; minden kerületben egy-egy lakásfelügye
lőnő működik, a központi hivatal teendőit egy műszaki tiszt
viselő végzi. Chemnitznek 66,000 nyilvántartott lakásán egy
lakásfelügyelő (Inspector), két gondozónő és két helyettes
gyakorolja a lakásfelügyeletet. Wormsban 1908-ban 13 felügye
lőnő és egy kerületi főfelügyelőnő működött, a kinek hatás
köre Brehmersheimre is kiterjedt. A fürthi lakásbizottság
tagjai: egy előadó, egy tisztiorvos, egy műszaki tisztviselő,
egy háztulajdonos tanácsnok és egy bérlő városi bizottsági
tag. E bizottság végrehajtó szerve a lakásfelügyelő. Mainzben
együtt működik a lakásfelügyeletben a rendőrhivatal, az épitőhivatal és a közegészségügyi hivatal, Halléban ezen közegek,
valamint a szegényügyi, statisztikai és más hivatalok között
is a kapcsolatot egy tanácsülnök (Magistratsdecernent) tartja
fenn, ki a lakásfelügyelőnő felsőbb hatósága.
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A lakásfelügyelet végrehajtó szerveinek okvetlenül szak
képzett, hivatásos egyéneknek kell lenniük, a tiszteletbeli vagy
kellő előképzettség hijján levő lakásfelügyelők munkája egy
általán nem vált be. Csupán Göttingen városban van oly
lakásfelügyelet, mely nobile officium-ként van betöltve. E régi
egyetemi város kiválóan értelmes és képzett lakossága e téren
kivételt képez.
A lakásfelügyelet leghivatottabb és munkájukat közmeg
elégedésre végző közegei a nők. Kiváló és gyakorlati érzékük
van az otthonnak apró-cseprő, de nagy jelentőségű dolgai
iránt, a részletekre kiterjedő figyelmük, a családi élet szeretete, annak szives gondozása és a nélkülözésben, testi-lelki
szenvedésben való részvét teszi őket oly alkalmassá e pálya
betöltésére. Alig van a lakásfelügyeletnek oly szervezete,
melyben a nők, úgyis mint felügyelők, de mint szervezők és
kerületi főfelügyelők is, ne működnének. Fölösleges itt egyes
példákra hivatkozni, mert nem ez a kivétel, hanem maga a
szabály.
A lakásfelügyelet működésének biztositéka a jó lakás
felügyeleti szabályrendelet. A lakásfelügyeletnek ki kell ter
jeszkednie minden lakásra, ha különös tekintettel volna is a
kislakásokra, mert antiszociális az olyan felügyelet, mely a
3 szobás vagy kisebb lakásokra szorítkozik, még ha oly meg
szorítással is, „feltéve, hogy a főbérlő családjának használa
tára több lakóhelyiség marad háromnál“. A felügyeletnek ki
kell terjeszkednie a háztulajdonos lakására is, mert nem ritka
eset az, hogy kifogásolt lakásba a tulajdonos maga költöz
ködik be. A felügyelet körébe tartozik a cselédszoba és a
tanoncok hálóhelyei. Követésre méltó jó példát ad Charlottenburg, ahol külön hálóhely-fe\ügye\et van.
A lakásegészségügyi rendelkezések minimális követeléseit
nálunk szigorítani kell és ha a lakásméretek, ablaknyilások
nagyobbitását és egyéb intézkedéseket csak az uj építkezé
seknél követelhetjük is egyelőre, a lakás használatának mód
jait, a zsúfoltság meghatározásának újabb mértékét alkalmaz
hatjuk a régi lakásokra is. Megállapítható volna személyen
ként minimálisan három négyszögméter terület és tiz köbméter
levegő; ha azonban a lakóhely egyszersmind műhely is,
a térfogat tizenöt köbméterre emelendő. Tiltandó a lakó
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helyiségben lábas- és szárnyas jószág tartása, termények,
nagyobb mennyiségű élelmiszer felhalmozása, levegőt rontó
csont-, rongy vagy egyéb hulladékok őrzése. Meg kell köve
telni a lakóhelyiségek, folyosók, klozettek, vezetékek, tűzhe
lyek, lépcsők, udvarok, pincelejáratok, padláslépcsők és korlá
tok tisztán és jó karban tartását, élősdiek, egerek, patkányok
irtását.
Bajorországban az 1908-i oberfranken-i rendelet előírja,
hogy minden albérlőnek, cselédnek külön ágy jár, 2 személyre
legalább egy mosdó, legalább hetenként tiszta törülköző,
négyhetenként tiszta ágyhuzat, mely minden személyválto
zásnál is megújítandó. Elrendeli a hálószobák naponként
1—2 órai szellőztetését, mindennapi söprését, hetenként sú
rolását; kétszer évenként a bútorok teljes kirakását, alapos
takarítást, a cselédszobák minden évi meszelését. Elképzel
hető az ilyen rendelet nevelő hatása, különösen, ha mint
Németországban, gondoskodnak arról, hogy e rendelkezések
iskolákban és lakók között terjesztett „Merkblatt“-ok utján
tudomására jussanak mindazoknak, a kiket illet.
A legjobb lakáshivatal és szabályrendelet is csak úgy
lehet eredményes, ha nemcsak a tervezetet, hanem annak
végrehajtóit is áthatja az a szociális szellem, amely a szerve
zetet megalkotta.
A szervezet minden munkásának, de különösen a lakás
felügyelőnek, vagy mondjuk itt mindjárt, a lakásfelügyelő
nőnek, tudnia kell, hogy feladata mindenekelőtt népnevelő,
türelmet igénylő kulturmunka, mely idővel bőven meghozza
a reá forditott időnek és fáradságnak gyümölcseit, ha kitar
tással és ügyszeretettel munkálkodott rajta. Az erre a mun
kára termett egyéneket a népszokásokhoz és népérzülethez
közelálló személyekből kell válogatni, kik szoros érintkezésben
vannak a lakók mindennapi életével; részvéttel és ember
szeretettel tudják enyhíteni a hivatalos eljárás szigorúságát.
A lakásfelügyelőnő felveszi a panaszokat, int, tanít, felvilá
gosit, babonákat irt, de sohasem gúnyolódik; elrendeli a la
kásban tapasztalt, az egészségre ártalmas, építészetileg rend
ellenes, az erkölcsöket, — különös tekintettel a gyermekekre
és serdülőkre, — veszélyeztető állapotok megváltoztatását. E
végből felhatalmazása van a lakások megtekintésére a nap
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bármely szakában. Megjelenése alkalmából rögtön igazolja
magát, igyekszik a lakók bizalmát megnyerni, őket lehetőleg
kímélni, terhűkre nem esni. Rendelkezéseit mérséklettel, nyu
godt hangon adja elő. Hivatalos titoktartásra köteles Ha
rendelkezéseit intés után sem hajtják végre önként, jelentést
tesz a lakásbizottságnak, véleményt mond a teendő lépésekről.
Munkájáról naplót vezet, meghatározott időben és időközök
ben fogad és a panaszokról, jelentésekről jegyzőkönyvet vesz
fel. A lakásváltozásokról, lakásrészek albérletbe adásáról elő
zetesen jelentést kap; ez alkalmat ad neki a lakások meg
tekintésére és annak ellenőrzésére, hogy a kiürített lakásokat
rendelkezései szerint rendbehozták-e, mielőtt újból laknak
bennük. Figyeli, hogy vannak-e felügyeletre kötelezett oly
lakások, a melyeket a rendelet ellenére nem jelentettek be?
Szükséghez képest összeköttetésbe lép anya- és csecsemő
védő, tuberkulosis, venerea és alkoholizmus ellen küzdő társa
dalmi intézményekkel, hatóságokkal, gyermekmenhelylyel,
fiatalkorúak bíróságával, szegénygyámokkal; mindezek pedig
kell, hogy rendelkezésére álljanak.
A lakásfelügyelőnő a lakásbizottság hetenkénti tárgya
lásain mint előadó vesz részt. Itt határozzák el a lakások
éjjeli ellenőrzését tisztiorvos közreműködésével és kényszer
rendszabályok foganatosítását. Kétséges esetekben a bizottság
egy vagy két tagja kiszáll a helyszínére.
A lakásfelügyelet hivatalos helyisége a lakásstatisztikai
és lakáskimutató hivatal.
Különösen súlyos és égető esetekre a lakásfelügyelet
rendelkezésére álljon olyan összeg, mely felett halaszthatatlan
és reménytelen esetek orvoslására szabadon rendelkezhetik,
esetleg úgy, hogy hitelképpen nyújthatja. Fürth városa 2 évi,
kivételes esetekben 5 évi községi hitelt nyújt, törlesztéssel
és 4% kamatra, 500 márkáig, lakások javítására.
A casseli lakásfelügyelő javaslatára a város ezer éves
fennállása alkalmából 2000 márkával, oly alapot létesített,
melyet a társadalom gyarapitott és mely kislakások javítását
célozza. Düsseldorf városa 1000 márkával szubvencionál oly
társaságot, mely kölcsön ad ágyakat, úgy hogy törlesztéssel
megvehetők.
A lakásfelügyelet szervezete csak úgy fog teljes sikerrel
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működni, ha a helyi viszonyokhoz fogjuk alkalmazni. Ezért
megalkotásánál szóhoz kell juttatni a szakkörökön kívül
a szociális munka minden ágában működő társadalmi köröket
és egyéneket is. A lakásfelügyelet működésétől várható
a közegészségügy általános javulása, a gyermekhalálozás,
tuberkulózis, venerea, alkoholizmus csökkenése, ifjúkori
bűnözések megelőzése, az iskolák rendszeresebb látogatása,
sőt még a vagyontalan osztály gazdasági helyzetének javu
lása is. Bizonyítékot szolgáltatott erre Miss Octavia Hill
new-yorki lakbérbeszedő, ki oly példásan megnevelte a gon
dozásban levő munkásbérházak lakóinak háziasszonyait, hogy
mikor egy tengerentúli útja alkalmából általános gazdasági
krizisről értesült és ezért aggódva érdeklődött védencei iránt,
kiknek érdekében helyettesétől elnézést kért, azt a felvilágo
sítást kapta, hogy minden a legnagyobb rendben van, a lakók
asszonyai tovább is pontosan beszolgáltatják lakbérüket,
kordában tartják emberüket, gyermekeiket és garasaikat taka
rékba rakják. Íme, nem a keret a fontos, hanem a szellem,
a lélek, mely betölti; bizalomkeltő és áldásos lehet, ha derék,
ha rátermett és emberséges az ellenszenves hangzású lakbér
beszedő is, ha nem egyéb, mint lakásgondozó, vagyis lakás
felügyelő.

(3 )
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A népjóléti közigazgatás országos
szervezése.
Irta: Hanvai Sándor.

A háború a maga borzalmasságaival és a nyomán járó
súlyos bajokkal élesen rávilágított azokra a hiányokra, ame
lyekben közigazgatásunk némely ága szenved. Úgy vagyunk
ezekkel a hiányokkal, mint az a beteg, akinek a betegsége
normális időben lappang és aki ily állapotában nyomorúsá
gával el-eltengődik, de jön az abnormis időjárás, a lappangó
betegség előtör és nyomán alig orvosolható pusztulás támad.
Állami és társadalmi életünkben ilyen kóros ügy a sze
gényügy, az alsóbbrétegü néptömegek népjóléti kérdése,
amelynek sebeit a háború szintén feltárta s bár hatóságaink
és a társadalom e bajok ideig-óráig való orvoslásán emberfeletti erővel dolgoznak, a legfőbb ideje annak, hogy azok
gyökereit kutassuk és igyekezzünk a beteget alaposabb gyógy
móddal, mélyebbreható reformokkal talpra állítani.
E sivár jelenben biztató jelenség a háborúban megindult
az a mozgalom, mely a népjóléti minisztérium felállítását
eredményezte. Az irányadó körökben is meg van tehát
a hajlandóság, hogy e kérdésekkel komolyan és behatóan
kívánnak foglalkozni. Remélhető e szerint, hogy ha meglesz
a vezető szerv, csakhamar megszületik a reform többi része
is, annyival is inkább, mert a hadirokkantak, hadiözvegyek
és hadiárvák ügyét sürgősen kell megoldani és a hadbavonultak családtagjai államsegélyeinek a méltányosabb kulcs
szerint való megállapítása sem várathat sokáig magára.
A szegényügy terén az utolsó törvényhozási intézkedés
a nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről szóló 1898.
évi XXL törvény volt, amely azonban csak a testi fogyatko
zásban szenvedő szegények gondozási ügyének alapjait rakta
le. Az egészséges szegényekről nem gondoskodott. Ezekre
nézve, eltekintve az elhagyott gyermekektől, továbbra is
a községekről szóló 1886. évi XXII. t.-c. 145. §-a maradt
érvényben.
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A törvényhozás intézkedését az 1899. május 19-én
51.000/1899. B. M. sz. alatt kiadott szabályrendelet egészí
tette ki, amely a közsegélyre szorultak segélyezésének rendjét
állapította meg.
A szabályrendelet már nemcsak az 1898. évi XXI. t.-c.
8. §-ában taxatíve felsorolt testi fogyatkozásban szenvedő
szegényekről gondoskodik, hanem az összes közsegélyre
kiterjedő intézkedéseket is foglal magában. Elrendeli az összes
közsegélyre szorultak összeírását és nyilvántartását (törzs
könyvvezetését). Megállapítja az eljáró hatóságok illetékes
ségét és fokozatait és általánosságban kimondja, hogy a köz
segélyre szorult szegények gondozása és ellátása nemcsak
az illetők testi és szellemi állapotától, személyes körülmé
nyeitől és különleges bajától függ, hanem — és itt történik
meg a községekről szóló 1886. évi XXXII. t.-cikkhez való
áthidalás — a községnek anyagi helyzetétől és a helyi viszo
nyoktól is. Legnagyobb újítás azonban az, hogy különbséget
tesz tartózkodási és illetőségi község között, mert mig a törvé
nyek csak az illetőségi községek kötelességeiről beszélnek,
addig a belügyminiszteri rendelet már közelebb jut a modern
gyakorlati élethez, amely az illetőségi községet nehezen, vagy
alig találja meg és a tartózkodási község segélyezési köte
lességeit írja elő. Végül a szabályrendelet 20-ik §-a azt
a fontos újítást is tartalmazza, hogy a közsegélyben részesülők
felügyelete oly községekben, ahol e feladatra műveltebb
egyén önként vállalkozik, erre bízandó. Ezzel határozott útmu
tatást ad arra nézve, hogy a társadalmat be kell vonni
a közsegélyezés gyakorlatába.
Minthogy a belügyminiszteri szabályrendelet 2. §-a elren
delte, hogy minden község a közsegélyre szorultak segélye
sésének, gondozásának és ellátásának módja és mértéke
tárgyában egy éven belül — a szabályrendelet korlátái között —
a helyi viszonyoknak megfelelő szabályrendeletet alkosson,
a fenn megjelölt uj irányok többé-kevésbbé lassan-lassan bele
kerültek az ország összes szegényügyi szabályrendeleteibe.
Több város, köztük elsősorban Budapest, a belügyminiszteri
szabályrendelet nyomdokain haladva, igyekezett is szegényügyét
a legmodernebben rendezni. Fővárosunk első szabályrendeletét
az 1905. évben alkotta meg, amely 1906. január 1-től 1916.
—
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december 31-ig volt hatályban és liberális rendelkezései,
valamint a társadalom intenzivebb bevonására vonatkozó
kísérletei nem egy irányban túlszárnyalták a belügyminiszteri
szabályrendeletben megállapított elveket A reánkzudult világ
háborúval járó bajoknak az orvoslására azonban még ezek
a tágított keretek is szükeknek bizonyultak és különböző
ideiglenes módozatokról kellett gondoskodni, hogy a köz
segélyezés megdagadt hullámai úgy, ahogy a törvényes me
derben haladjanak.
Budapest ennek folytán kénytelen volt a háborúban
szerzett tapasztalatok alapján szegényügyi igazgatását újjá
szervezni és az 1916. év végén megalkotta a székesfőváros nép
jóléti igazgatásának szervezéséről szóló szabályrendeletet,
amely 1917. január 1-én lépett életbe.
Az uj szabályrendelet több irányban például szolgálhat a
továbbhaladásban! Arra pedig különösen alkalmas lesz, hogy
modern eszméivel és szociális berendezéseivel előkészítse a
népjóléti igazgatás országos rendezését. Újításaiban tovább
nem haladhatott és gyökeres reformokat nem alkothatott, mert
ennek a fennálló törvényes rendelkezések útját állták.
Ha tehát a szegényügyet, helyesebben a népjóléti közigazgatást újjá akarjuk szervezni, ismét törvényhozási intéz
kedésre van szükség, a melynél különösen a következő elvi
kérdésekre kell tekintettel lenni:
Az újjáépítés munkájában mindenek előtt a lényegesen
megváltozott viszonyokból kell kiindulni, mert a helyzet a
régihez képest ma egészen más. A szegényügy is fejlődött!
Az az idő, a mikor a szegények ellátása csak felebaráti kö
telesség volt és az itt-ott jelentkező nyomorgót a közelálló
család, ilyen nem létében az egyház, mint nagyobb család
vette kizárólag gondozásába, megszűnt. Túl vagyunk azon
az időn is, a midőn a szegényügy úgyszólván a koldusok,
csavargók és munkakerülők ellátásából állott és úgy az állam,
mint a városok, községek vállvetve dolgoztak e bajok enyhí
tésén. Ma a szegénység nemcsak egyéni, hanem társadalmi,
gazdasági baj, a melyet minden rendelkezésre álló, tehát úgy
állami, mint társadalmi eszközzel megelőzni s ha ez már nem
lehetséges, következményeit enyhíteni iparkodnak. A szegény
ség már nem megbélyegző és az orvoslás már nemcsak ideig80
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óráig tartó segítségnyújtásból, hanem a közsegélyre szorultnál
hiányzó erkölcsi és gazdasági erő hatályos pótlásából is áll,
hogy az illető sülyedését megakassza, és önállóságra való
törekvését elősegítse.
A szegényügy tartalma tehát megváltozott; egy része
átalakult szociálpolitikai munkává, a nélkül, hogy a szegény
ügy többi részének létjogosultsága megszűnt volna. E tekin
tetben az a helyes megkülönböztetés alakult ki, hogy mig a
szociálpolitika inkább a bajok megelőzését célzó általános
kérdésekkel foglalkozik, valamint a gazdasági bajok és a
tömegnyomor megszüntetésére irányuló általános intézkedé
seket provokálja, kezdeményezi és végrehajtja, addig a sze
gényügy a vagyonilag gyengébb, gazdaságilag letörtek, nyo
morba jutottak bajait egyénileg orvosolja. A szociálpolitika a
hadvezetőség feladatait teljesiti. Igyekszik minden csapatot
a maga helyére állítani, hogy a háborút tervszerűen végig
harcolja és megnyerje; a szegényügy lehetőleg a vöröskereszt
szerepét tölti be, amely a háború sebesültjeit felkutatja és
megmenti, ami még megmenthető.
De ha a szegényügy eddigi irányai idők folyamán szű
kültek is, munkája a kor haladásával mégsem csökkent.
Ellenkezően erősen megnövekedett! A szegényügyi hatóság
azelőtt sok oly baj mellett elhaladt, amely ma már egész
figyelmét és akcióképességét leköti. Azelőtt úgyszólván csak
a teljesen összeroppant egyén bajait gyógyitgatta, ma oly
irányban dolgozik, hogy pl. a szegény gyermek ne éhgyomorral
üljön az iskolában, hogy pl. az özvegységre jutott szegény
asszony, aki különben egészséges, megtanulja a kézimunkát
és egy varrógép árán tisztességes munkához jusson, a melylyel maga megkeresse mindennapi kenyerét stb.
Miután a modern szegényügy kilépett eddigi szűkös
medréből és egyre újabb és újabb területeket termékenyít
meg és inkább népjóléti tevékenységgé alakul át, kívánatos
volna, hogy e tágabb munkakörnek megfelelően e közigaz
gatási ág címe, meghatározása is megváltoznék, annál is
inkább, mert ma azok, akikre a szegényügyi hatóságok tevé
kenysége kiterjed, már nem nevezhetők mind szegényeknek,
a szó régi értelmében. Ezek gazdaságilag gyengébb egyének,
erkölcsileg, vagy szellemileg alacsonyabb fokon álló, korlá
6
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toltabb keresetképességüek, a kiket— hogy helyüket megállják —
úgy a hatóságnak, mint a társadalomnak, a gazdasági ver
senyben támogatni kell és pedig kit jó tanáccsal, kit pénzzel,
kit természetbeli adományokkal (mint gyógykezelés, orvosság,
iskoláztatás stb.) kit intézeti elhelyezéssel stb.
E tekintetben nem utalunk másokra, mint a háborúnak
úgynevezett gazdasági sebesiiltjeire, a kikre szintén kell, hogy
kiterjedjen a hatóság és a társadalom gondozó tevékenysége.
De az embermentő munka a rokkantak, hadiözvegyek
és hadiárvák gondozásával is szaporodott! Ez pedig épenséggel nem vonható a szegényügy körébe, jóllehet hogy
a gyakorlati népjóléti gondozás terén a hadirokkantakról,
hadiözvegyekről és hadiárvákról való gondoskodás igen
gyakran összevág a szegényügyi gondozással. Miután e két
működési kört igen nehéz a jövőben úgy az azt betöltő ható
ságok és társadalom egységessége, mint a tárgykörök leg
többször azonossága szempontjából is külön-külön ellátni,
célszerűnek mutatkozik e hasonló természetű közigazgatási
feladatok megjelölésére, amelyek a népegészségi, népművelési
stb. ügyeket is magukban foglalják, tágabb megfelelőbb meg
határozást, címet használni már csak azért is, mert a régibb
időkben annak, hogy valaki a szegényügyi hatóság gondo
zása alá került, bizonyos megbélyegző színezete volt, hisz
egyes törvényhozások a közsegélyben részesülőket még a
képviselőválasztói jog gyakorlásából is kizárják.
Az uj népjóléti minisztériumnak a megalakítása már biz
tató jel arra nézve, hogy az ügykörébe tartozó szegényügyet
sem fogja a régi módon ellátni. De kitűnő példa erre Buda
pest székesfőváros eljárása is, amely az 1916. évben alkotott
szabályrendeletében a szegényügyet a népjóléti igazgatás
körébe vonta és kimondta, hogy ennek utján nemcsak azokat
a feladatokat teljesiti, amelyeket a törvényes rendeletek és
szabályrendeletek a szegények ellátása tekintetében reá rónak,
hanem amennyiben ezt saját gazdasági ereje, a társadalom
áldozatkészsége, valamint más jövedelmi források megen
gedik, szélesebbkörii népjóléti tevékenységet is fejt ki, anélkül
azonban, hogy erre nézve bárkivel szemben is kötelezettséget
vállalna.
Semmi tárgyi nehézsége sincs tehát annak, ha a meg
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növekedett feladatokkal együtt a hatósági tevékenységet jelző
meghatározás is tágul, ellenkezőleg úgy a változott viszo
nyok, mint az elvégzendő feladatok különbözősége és nagy
sága az uj minisztérium ügyköréhez simuló uj elnevezést
követel.
Az uj népjóléti törvényben meg kell állapítani a közsegités mértékét is, amelyről tudvalevőleg, eltekintve némely
különleges segélyezési ágtól, mint a gyermekvédelemtől,
betegápolástól, vagy a hadbavonultak családtagjainak a segé
lyezésétől, alig vannak törvényes rendelkezéseink. Nincs
ugyanis az általános segélyezési kötelezettségeknél sehol sem
megmondva, hogy a közsegélyre szorult egyén miféle támo
gatásra számíthat A községi törvény, amint tudjuk, mind
össze csak abban az irányban tartalmaz általános rendel
kezést, hogy a községek a közsegélyt a helyi körülményekhez
mérten szabják meg, A legtöbb helyen azonban ez a koldulás
intézményes rendszeréhez vezetett, mert a községi elöljáróság
megengedi, hogy a közsegélyre szorult a hét bizonyos napjain
kolduljon, sőt azt is szabályozta, hogy ez a koldulás bizonyos
napokon a község egyik, más napokon pedig a község
másik részében történjék. Ez aztán, eltekintve erkölcsi hátrá
nyától, azt eredményezi, hogy a szegényebb lakosság a városok
felé tódul, amelyek úgyis több megélhetési alkalmatosságot
nyújtanak és ahol a végszükség esetén emberségesebb ellá
tásban részesül. Ennek tulajdonítható jó részben az is, hogy
Budapest szegény lakossága annyira szaporodik, hogy az
elhelyezésére szükséges lakások sem állanak elegendő menynyiségben rendelkezésre. Innen van a lakások tulzsufolása,
az a sok közegészségi ártalom stb.
A szegényügy helyes ellátásának első és legfőbb felté
tele, hogy mindenkin ott segítsünk, ahol a baj éri és a segítség
oly mértékű legyen, hogy a bajbajutott, ha még megmenthető,
ismét talpra álljon, ha pedig erre már nem alkalmas,
a segítség lehetőleg gyökeres legyen. E megállapítások termé
szetesen csak elvi kijelentésüek lehetnek, mert a részletek
már nem a törvénybe, hanem az egyes szabályrendeletekbe
valók és a gyakorlati kivitel dolga.
De a közsegitésnek felfelé is vannak határai, mert nem
terjedhet már odáig, hogy a közsegitségböl élőnek jobb dolga
6
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legyen, mint a keze keresményéből élő közönséges munkásnak
van, különben meglazítjuk a szorgalmat és kiöljük a munka
szeretetei. Minden nem helyén, vagy a szükségen túl alkal
mazott segítség romboló hatású és annak a nézetnek az
elterjedéséhez vezet, mint egy praktikus német magát kife
jezte, hogy „ostoba az, aki dolgozik.“
A törvényben tehát kétféle közsegitségről kell intézkedni:
olyanról, amelynek nyújtása a hatóságok kötelessége, és
olyanról, amelyet a hatóságok csak akkor alkalmaznak, ha
azt a viszonyok megengedik és kívánatossá teszik. A kőte
lező segítségnyújtás a létfentartásnak csak a legszükségesebb
kellékeire terjedhet, mint pl. lakásra, élelemre, ruhára stb.
A segitésnyujtás nem kötelező része a gazdaságilag gyengébb
támogatásából áll. Meg kell könnyíteni ezek gyermekeinek
a nevelését és iskoláztatását, elő kell mozdítani az olcsó
megélhetés feltételeit, óvni kell a serdülő ifjúságot az elzülléstől, úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatni kell az
ingadozókat az élet nehéz küzdelmeiben stb. Habár a közsegitségnek számtalan alakja van, egyiket sem szabad úgy
alkalmazni, hogy az az elfogadóra megszégyenítő legyen
A kötelező közsegités is többféle. Ha a közsegélyre
szorult nem illetőségi helyén szorul támogatásra, a nyújtott
segély átmeneti, amelyet az illetőségi községnek vissza kell
téríteni. Ugyanez gondoskodik azután, ha szükséges, továbbra
az illető segélyezéséről. Ha pedig a támogatást az illetékes
hatóság nyújtja, a közsegités végleges.
Ha a hatóság a segélyt hosszabb időn át adja, a köz
segités állandó, különben csak eseti öl-esetre szóló. A közsegitség egyébként állhat pénzből vagy természetbeliekből, mint
élelmiszerek, orvosságok nyújtásából stb. Lehet nyílt, vagy
zárt, aszerint, amint a közsegélyre szorult a segélyt otthon,
vagy intézetben kapja. Az otthon kapott közsegitség állhat
készpénz, vagy természetbeli segélyekből, mig az intézeti
segítség árvaházakban, dologházakban, kórházakban stb való
gondozásból állhat.
A közsegitség minden nemének megvan a maga jelen
tősége. Az individuálizáló népgondozás feladata, hogy mind
egyiket a maga helyén alkalmazza, pl. dologkerülő munka
bíró egyént dologházban fog foglalkoztatni; öreg, tehetetlen
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aggot, akinek senkije sincs, szegényházban helyez e l; sok
gyermekes özvegynek készpénzben, vagy természetbeliekben
nyújt támogatást, a szerint, hogy a pénzzel gazdaságosan
tud-e bánni, vagy sem ; teljesen árva neveléséről árvaházba,
vagy jóravaló idegen szülőknél való elhelyezés utján gon
doskodik stb.
Még többfelé ágazik az a feladat, a melyet a hatósá
gokra nem törvényes, hanem önként vállalt kötelességükből
hárul. Ilyen pl. a csecsemőkről való gondoskodás a bölcső
dékben, a napközi otthonok fentartása, a gyermekek szünidei
üdülése, a felnőttek részére olcsó nyilvános étkezők felállítása,
önkéntes foglalkoztató műhelyek létesítése stb.
Ebben a munkában a társadalom erősen támogathatja a
hatóságot, sőt ennek a közsegitésnek több ágát célszerűbb
egészen a társadalomra bízni. A hatóság természetesen ezt a
szociális munkát is irányítja, sőt anyagilag is támogathatja.
A közsegités nemeinek és mértékének a megállapítása
után különösen fontos az illetőségi kérdés! Régebben a se
gélyezést tudvalevőleg minden állam az illetőséghez kötötte,
ami helyes is volt, mert az eltartás, illetőleg segélyezés kö
telezettsége, ha közelebbi rokonok nem voltak, azt a nagyobb
közösséget terhelte, amelyben az illető lakott, adózott, tehát
a melynek a községi kötelékébe tartozott. Később azonban
ebben a tekintetben is változtak a viszonyok. Az egyének és
családok helyhezkötöttsége megszűnt. A könnyebb megélhetés
lehetősége, a gyáripar keletkezése és a városi élet fejlődése
a munkások ezreit hozta mozgásba. Az illetőségi község el
vesztette legtöbbre nézve jelentőségét, sőt a közsegélyezés
terén akadállyá vált, mert sokan a tartózkodás helyén váltak
közsegélyre szorultakká, itt azonban segélyben nem részesül
hettek, mert a segélyezés kötelezettsége az illetőségi községet
terhelte. Ez pedig, miután a közsegélyre szorult munkásságá
ból származó előnyöket nem élvezte, húzódozott a segélye
zéstől. A sok ide-oda irogatásból egy-egy közsegélyre szorult
segélyezési ügye egész aktacsomóra növekedett ugyan, de
a közsegélyre szorult senyvedt, esetleg el is pusztult.
A viszonyok kényszerítő hatása alatt egyik állam a másik
után tért át a tartózkodási község segélyezési kötelezettsé
gének a megállapítására, eleinte olykép, hogy kimondotta az
—
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illetőségi községgel szemben a felmerült segélyezési költségek
visszatérítésének a kötelezettségét, később pedig radikálisan
úgy, hogy a segélyezést a tartózkodási helyen eltöltött bizo
nyos időhöz kötötte. Ezt az időt előbb 5 évben állapították
meg, később 3, majd 2, sőt 1 évre is redukálták.
Nálunk, amint tudjuk, a segélyezés kötelezettsége az
1886. évi XXII. t. c. 145. §-a szerint az illetőségi községen
nyugszik és csak az 1899. évi 51.000 sz. belügyminiszteri
szabályrendelet enyhített újabban e merev rendelkezésen, a
mennyiben 4. §-ában kimondotta, hogy a közsegélyre szorult
ideiglenes segélyezése iránt a tartózkodási község hatósága
intézkedik. Ezzel természetesen megmaradt az illetőségi község
kötelessége a további segélyezésre és a felmerült segélyezési
költségek visszatérítésére vonatkozólag.
Habár ez a rendelkezés segített valamit a dolgon, de
mint minden félrendszabály, nem oldja meg a kérdést, mert
úgy a tartózkodási, mint az illetőségi községek a segélyezések
elé folytonos nehézségeket gördítenek; különösen azért, mert
az előbbi fél a hatályos segélyezéstől, a mennyiben nem tudja
biztosan, hogy meg fogja-e kapni az illetőségi községtől fel
merült költségeit, az utóbbi pedig a legképtelenebb kifogá
sokkal áll elő, csakhogy a segélyezési költségektől mene
küljön.
A legfőbb ideje volna tehát, ha törvényhozásunk meg
tenné azt a lépést, amelyet a külföldön a legtöbb állam már
régebben megtett, vagyis, hogy a segélyezési illetőséget
a községi illetőségtől elválassza. Mondja ki a törvényhozás,
hogy minden magyar állampolgár, aki 16. életév betöltése
után 2 {kettő) évig valamely községben megszakítás nélkül
állandóan lakik, ott megszerzi a segélyezési illetőséget (Unterstützungswohnsitz), amely kizárólag a közsegélyezés eseteiben
érvényesül és amely a községi illetőséggel semmiféle vonat
kozásban sincs.
A segélyezési illetőség megszerzésének és elvesztésének
á feltételeit ép úgy meg kell állapítani, mint ahogy ezeket
a feltételeket az 1886. évi XXII. t.-c. a községi illetőségre teszi.
A német Unterstützungwohnsitzről szóló törvény szerint
a segélyezési illetőség háromféle módon szerezhető m eg:
tartózkodás, házasság és leszármazás utján.
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A tartózkodás a lakás első napjával kezdődik. A kór
házba, gyógyító intézetbe, vagy menedékhelybe való belé
péssel a tartózkodás nem kezdődhetik, viszont az önkéntes
eltávozás, mint üdülés stb. azt meg nem szakíthatja. A jogot
megállapító tartózkodási idő pedig a közsegélyezés tartama
alatt szünetel.
A hitves a házasságkötés napjától követi férje segélye
zési illetőségét. Özvegyek és törvényesen elválasztott nők
megtartják a házasság tartama alatt birt segélyezési illetősé
güket mindaddig, mig önállóan illetőséget nem szereznek.
Törvényes gyermekek atyjuk, törvénytelenek anyjuk segélye
zési illetőségét követik. Ha az anya özvegy átlapotában uj
illetőséget szerez, a gyermekek, mig önállóan illetőséget nem
szereznek, anyjuk megváltozott segélyezési illetőségében
osztoznak.
A segélyezési illetőség elvész : uj illetőségnek másutt való
szerzése és a 16. életév betöltése után egy évig megszakítás
nélkül való távoliét által. Vannak tehát oly egyének, akiknek
egy községben sincs segélyezési illetőségük. Ezeknek a segé
lyezéséről a tartomány, a tágabb közület gondoskodik.
Körülbelül hasonló elveket követnek az angol és a francia
szegényügyi eljárásokban is.
Igaz ugyan, hogy a segélyezési illetőség behozatala
esetén a felmerülő szegényügyi költségek viselése tekintetében
bizonyos eltolódás fog mutatkozni, ez azonban részben igaz
ságos, mert a többletkiadások azokat a községeket fogják
terhelni, amelyek a munkástömegek előnyeit is élvezik, de
részben szubvenciók, vagy más módon is rekompenzálhatók.
További fontos kérdés az is, hogy ki viselje a községitéssel felmerülő költségeket ? Elsősorban természetesen a köz
segélyre szorult legközelebbi fel- és lemenő hozzátartozói, ha
fizetőképesek. Másodsorban a munkaadók, illetőleg beteg
segély zöpénztárak, ha közsegélyre szorult ilyen alkalmazásban,
illetőleg munkaviszonyban állott, mint ezt a fizetési kötele
zettséget a már fennálló törvényes rendelkezések is elismerték.
De mi történjék azokkal az éppen nem jelentéktelen össze
gekkel, amelyek ezen az utón nem térülnek meg? Ezeket
az államnak és a segélyezési községeknek kell fedezni, hisz
erre nézve is tartalmaz az 1898. évi XXI. t.-c. rendelkező—
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seket, amenyiben megállapítja, hogy mely költségeket viseli
az állam, melyeket az országos betegápolási alap és melyeket
az illetőségi község. De éppen az a baj, hogy az illetőségi
község a reá eső költségeket a legtöbb esetben szegény
ségénél fogva nem fedezheti. Módot kell tehát keresni arra,
hogy ezek a terhek miként legyenek elviselhetőkké, nehogy
a rendezés ismét ezen szenvedjen hajótörést.
Itt is követni kell a külföldi államok példáját! A költ
ségeket, ha kisebb községről van szó, nem egy községnek,
hanem a községek egész csoportjának kellene viselnie, amelyek
egymással e célra szövetségre lépnek. Vagyis a segélyezést
el kell választani a politikai községtől, amely esetben
a közsegélyezés költségeit nem a politikai, hanem a több
politikai községből kizárólag e célra tömörült népjóléti község
fedezi. Ez utóbbi esetben tehát a szövetkezett községeket
egy egységes népjóléti községnek kell tekinteni. A német
birodalmi törvény ezt Ortsarmenverband-i\ak nevezi. A szö
vetséget terhelő költségeket az egymással szövetségben levő
községek bizonyos kulcs szerint aránylagosan viselik.
De még igy sem fogja a községi — mondjuk kerületi,
mert működése bizonyos kerületre fog kiterjedni — népjóién
szövetség mindegyike az összes népjóléti terheket fedezhetni.
Célszerűnek mutatkozik ennélfogva továbbmenni és minden
vármegye területére is a községi népjóléti szövetségekből egy
törvényhatósági népjóléti szövetséget alakítani, közöttük pedig
a népjóléti költségek viselését olykép megosztani, hogy
a községi népjóléti szövetségen lehetőleg a nyílt, mig a tör
vényhatósági népjóléti szövetségek pedig lehetőleg a zárt
közsegitséggel kapcsolatos költségeket viseljék Ez utóbbiakat
terhelje egyúttal azok segélyezési költsége is, akiknek nincs
népjóléti illetőségük.
A nagyobb és gazdaságilag erősebb városok mindkét
népjóléti szövetség munkáit végeznék és költségeit viselnék.
A politikai községeket úgy a községi népjóléti, mint a
törvényhatósági népjóléti szövetségben azonban úgy egyénileg,
mint anyagilag érdekeltekké kell tenni, különben a népjóléti
szövetségek a szegények segélyezésében bőkezűkké, illetőleg
a tényleges szükségen túlmenőkké válnának. Ez az érdekelt
ség azzal is fokozható, hogy a községi népjóléti szövetség
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munkájának egy része, különösen az, amely a szegények fel
ügyeletével és gondozásával függ össze, egyes, kisebb testü
letekre, vidéken a politikai községekre volna ruházható.
Az alkotandó uj törvényben tehát, ki kell mondani, hogy
a közsegélyezést a kerületi és törvényhatósági népjóléti szö
vetségek gyakorolják s hogy minden magyar állampolgár, ha
valamely kerületi népjóléti szövetségbe való tartozósága meg
nem állapítható, abba a törvényhatósági népjóléti szövetségbe
tartozik, a melyben a közsegélyezés szüksége beállott. A kül
földi eltartása a fennálló nemzetközi szerződések szerint, eset
leg az államkincstár terhére esnék.
Az uj népjóléti szövetségek megalkotásával szorosan
összefügg az a további kérdés, hogy ezeket felruházzuk-e
egyidejűleg az önálló hatósági jogkörrel, vagy sem ?
Ma ugyanis azt tapasztaljuk, hogy szegényügyi hatósá
gaink annyira túl vannak terhelve egyéb közigazgatási tenni
valókkal, hogy a népjóléti, szegényügyi kérdésekkel alig fog
lalkozhatnak, sokszor még türelmük sincs a szegény ember bajá
nak a meghallgatására, annál kevésbé érzékük annak átérzésére.
A népjóléti ügyek helyes ellátása ma már nemcsak a
bürokratikus tennivalók elintézéséből, nevezetesen a szegény
házak, árvaházak, kórházak stb. építéséből és kezeléséből áll,
hanem sok egyéb, olyan munkából, amely türelmet, ember
ismeretet, különös tapintatot, szivjósággal párosult szigorú
következetességet, szóval erre a pályára nevelt egész embert
igényel. Minden közsegélyre szorult esete ugyanis más-más!
Ezt türelemmel meg kell ismerni, megértő szívvel átérezni
és csak ha a viszonyokat behatóan megvizsgáltuk, fogjuk a
tapasztaltak alapján megtalálni az orvoslás legcélszerűbb
módját. Ezzel azonban még nem ér véget a hatóság tenni
valója, mert továbbra is, állandóan figyelemmel kell kisérnie
a közsegélyre szorultat, minden bajában mellette kell állania
és jóakaratulag ellenőriznie kell mindaddig, mig a közsegé
lyezés szüksége nem szűnik.
Ez az éber, az élet ezerféle viszonyaihoz alkalmazkodó
szociális munka kizárólag ennek a tennivalónak élő egyéne
ket, hatóságokat kíván, akik, illetőleg a melyek más 'tenni
valóval lehetőleg nem foglalkoznak, hanem egész idejüket és
munkaerejüket csak ennek az ügykörnek a betöltésére szentelik.
—
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Ebből tehát az következik, hogy a népjóléti ügyekkel
foglalkozó szövetségeket, bár a községi és a vármegyei közigazgatási hatóságokkal szoros kapcsolatban, önnálló hatósá
gokká kell szervezni, a minek immár semmiféle nehézsége
nincs, hisz ezek a tennivalók a legfelsőbb fokon is önálló
népjóléti minisztériumot kaptak.
De ezek az uj népjóléti hatóságok is többféle módon
alakíthatók: bürokratikus, tiszteletbeli, vagy vegyes hivatali
erőkkel. Miután a népjóléti ügyek ellátása csak bürokratikus
erőkkel, hivatalnokokkal sablonos és rideg eljárású, a kizá
rólag tiszteletbeliek működése pedig nélkülözné a szaksze
rűséget, következetességet és pontosságot, — legcélszerűbbnek
mutatkozik, ha e két rendszert vegyesen alkalmaznók és pe
dig olykép, hogy a hivatali tennivalókat hivatásos, fizetett
alkalmazottak végeznék, mig a tanácskozásban, határozathozatalban, felügyeletben és ellenőrzésben a tiszteletbeli elemek
volnának túlsúlyban.
A népjóléti szövetségekre háruló hatósági tennivalókat
tehát, a melyek a népjóléti minisztérium ügykörével körül
belül összevágnának, egy úgynevezett kerületi, illetőleg törvényhatósági népjóléti igazgatóságra kellene ruházni, amely a tenni
valók egy részét, t. i. a vezetéssel és irányítással kapcsolatos
dolgokat az igazgatósági ülésben, a többi részét pedig vagyis
a bürokratikus munkát elnökiteg, az iroda utján intézné el.
Az igazgatóságba a választott, önkormányzati egyéneken
kívül a szövetség területén működő nagyobb emberbaráti
intézetek vezetőit, sőt egyes kiválóbb emberbarátot is meg
kellene hívni. De a tiszteletbeli egyének a népgondozás
egyéb felügyeleti és ellenőrzési munkáiban is hatályosan részt
vennének.
Az egyes hatóságok tagozata és illetékessége a követ
kezőkép alakulna k i:
az alsóbb fokú népjóléti hatóság a kerületi népjóléti
igazgatóság lenne, a melynek illetékessége a vidéken a kebe
lében tömörült politikai községekre, Budapesten pedig egyegy közigazgatási kerületre terjedne k i;
a középfokú népjóléti hatóság a törvényhatósági nép
jóléti igazgatóság volna, amelynek illetékessége a törvényhatóság egész területére terjedne; vidéki városokban a tör
90

vényhatósági népjóléti igazgatóság a kerületi népjóléti igaz
gatóság tennivalóit is végezné, végül
a felsőfokú népjóléti hatóság a népjóléti minisztérium
lenne.
Meg kellene továbbá engedni, hogy az alsófoku nép
jóléti hatóságok tennivalóik egy részét tovább decentralizál
hatnák, nevezetesen a kisebb jelentőségű ügyeket, továbbá a
szegények felügyeletét, ellenőrzését és gondozását,
városokban az egyes kerületekben alakítandó népjóléti
körzetekre ;
a politikai községekből tömörült kerületi népjóléti szö
vetségekben pedig az egyes politikai községekre ruházhassák.
Az alsóbb és középfokú népjóléti hatóságok határozatai
ellen egyfokú felebbezési jogot kellene adni és a városokban
alakult népjóléti igazgatóságok határozatai ellen az illető városi
tanácshoz, a falvakból, illetőleg az ez utóbbiakból és a váro
sokból alakult népjóléti igazgatóságok határozatai ellen az
illető vármegyei alispánhoz.
A tennivalók ily megosztása és a hatósági jogkörök ily
elrendezése mellett, amelyek természetesen csak körvonalakban
láthatók, a népjóléti ügyek intézésébe anyagilag erő, egyéb
ként pedig közvetetlenség, elevenség és gyorsaság kerülne.
Amint látjuk, az újjászervezett népjóléti hatóságokkal
okvetlenül velejár a társadalom intenzivebb bekapcsolása,
mert csak igy egészül ki a hatóság munkája a társadalom
jótékonysági tevékenységével. A társadalomnak ez a munkája
ma úgyszólván teljesen rendezetlen. Mind a kettő ma még
külön utakon jár, működésük egymást sokszor keresztezi,
holott kívánatos lenne, hogy a tömegnyomor ellen való
harcot tervszerűen, egymást kiegészitőleg vívnák meg. A ható
ságnak és a társadalomnak e téren különböző feladatai van
nak. De e különböző feladatokat megismerni és keresni az
azok egységes megoldására vezető leghelyesebb utakat és
módokat, épp az volna a modern népjóléti igazgatás egyik
elsőrangú feladata.
A társadalom szabadabb mozgásánál fogva, a legkülön
bözőbb működést választhatja magának, általánosságban
azonban ott kap teret, ahol a viszonyok még nem értek meg
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a hatóságok gyógyító intézkedéseire, vagy ahol a hatóságok
már nem elégségesek a gyógyításra.
Az uj törvényben módot kell találni arra, hogy ennek
az összhangnak a megteremtésére és ápolására a népjóléti
hatóságok három fokán, nevezetesen a községi és törvényhatósági népjóléti szövetségek, továbbá a népjóléti minisz
térium mellé szervezett tanácsok kezébe a területükön levő
összes népjóléti mozgalmak szálai összefussanak, hogy azokat
összefogva, megfelelően irányítsák, vezessék és kiegészítsék.
A kezdeményező lépést erre már megadta Budapest
székesfőváros a Népjóléti Központ és a kerületi népjóléti
bizottságok szervezésével, amelyek hasonló célt vannak
hivatva szolgálni. A gyakorlati kipróbálás azonban még hátra
van. De példát erre a hadigondozás ügyében kiadott 900/1917.
sz. miniszterelnöki szabályrendelet is ad, amely a hadirok
kantakat és családjaikat, továbbá a hádiárvákat és hadi
özvegyeket gondozó szervezetet léptette életbe.
A társadalom e nagy munkában a bizonyos célok eléré
sére csoportosult alakulatai és egyes tagjai utján vehet részt.
A bekapcsolás mindkét irányban szükséges. A polgárság
tömegesebb részvétele annál kívánatosabb, mert e nélkül
a közsegélyre szorultak individuális kezelése el sem képzelhető.
Miután az egyéni kezelés tudvalevőleg a népgondozói
rendszer teljes kiépítését teszi szükségessé, az a kérdés,
hogy a gondozói tisztség tiszteletbeli vagy hivatásos erőkkel
töltessék-e be ? Az utóbbiak működése szakszerűbb, de
bürokratikus, mig az oly szegénygondozó, aki állását tiszte
letből tölti be, több melegséget és nagyobb közvetlenséget
hoz a szegényügy intézésébe. De a népjóléti szövetségek
nem is tarthatnak annyi hivatásos gondozót, mint amennyire
szükség volna. A társadalomban pedig éppen a tiszteletbeli
szegénygondozó az, aki a nagyközönség és a hatóság között
az érdektelen közvetítő, aki mindenkit folyton áldozatkész
ségre serkent és aki a közvéleményben a népjóléti kérdések
iránt szükséges meleg érdeklődést állandóan ébrentartja
Legjobb volna ennélfogva az alkotandó törvényben
kimondani, hogy a népjóléti gondozást tiszteletbeli egyének
végezzék, de ahol szakszerűbb, vagy körültekintőbb mun
kára van szükség, különösen nagyobb városokban, vagy
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bizonyos munkakörre, mint az anya- és csecsemővédelemre,
hivatásos gondozók is alkalmazhatók.
A népjóléti szervezet megállapítása hiányos, ha a meg
alkotandó törvény egyúttal nem gondoskodik az eljárás főbb
szempontjairól, mert a részletek már nem ide, hanem szabály
rendeletekben és szolgálati utasitásokba valók már csak azért
is, mert helyenkint változhatnak.
A törvényben kötelezővé kell tenni, amit egyébként már
az 1899. évi 51.000 sz. belügyminiszteri szabályrendelet is
előír, hogy minden népjóléti .község otttartózkodó szegé
nyeiről nyilvántartást köteles vezetni, amelybe kölcsönös
tájékozódás végett az úgy a hatóság, mint a társadalmi
egyesületek által adott segélyeket is fel kell jegyezni. Ezeket
a nyilvántartásokat bizalmasan kell kezelni, nehogy adatai
nyilvánosságra kerüljenek, az érdeklődő hatóságok, testületek
és emberbarátok azonban azokba betekinthetnek s onnan
kivonatokat is kaphatnak, általában a nyilvántartásokat a ható
ságok úgy kezeljék, hogy népjóléti intézkedéseik alapjául
szolgáljanak, de senkire megszégyenítő jeleggel ne legyenek.
Ki kellene továbbá mondani, hogy a közsegélyezés iránt
való eljárást mindig a községi, illetőleg kerületi népjóléti szö
vetség igazgatósága indítja meg, kivéve azokban az ügyek
ben, a melyekben az egyes körzeteknek, illetőleg községeknek
önálló hatáskörük van. Innen indul ki a vizsgálat és innen
irányítják a segélyezés mikéntjét is. Ha a határozathozataj
pl. intézeti elhelyezés esetén, a másodfokú népjóléti szövet
ség hatóságához tartozik, az ügyet teljesen előkészítve, innen
kell oda felterjeszteni.
Szólani kell továbbá az ellenőrzésről i s ! Nem elég
ugyanis, ha a törvény a közsegélyezésről üdvös rendelkezése
ket tartalmaz, gondoskodni kell arról is és pedig intézmé
nyesen, hogy ezek a rendelkezések pontosan végre is hajtas
sanak, ami sajnos — eddig csak hiányosan volt meg.
E tekintetben igen célszerű rendelkezéseket tartalmaznak az
angol szegényügyi törvények, amelyek a törvények és a fel
sőbb hatóságok rendelkezéseinek pontos végrehajtását fizetett
állami közegek, úgynevezett felügyelők kötelességévé teszik.
Az egész országot 11 kerületre osztották s minden kerületben
a felügyeletet és ellenőrzést egy felügyelő gyakorolja, aki
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egyúttal a központi és helyi hatóságok között a közvetítő.
Ezek a felügyelők igen fontos szervei az angol szegényügyi
igazgatásnak, mert rajtuk fordul meg, hogy a törvényeket és
rendeleteket az alsófoku hatóságok egységesen értelmezzék
és alkalmazzák. Szükség esetén helyes útbaigazításokat is
adnak és az alsóbb hatóságok ülésein szavazati jog nélkül
részt is vehetnek. Tapasztalataikról a központi hatóságnak
jelentéseket és javaslatokat tesznek, amelyek igen sok reformnak
alapjául is szolgálnak.
A felügyelőket a számvizsgálók támogatják, akiket szin
tén a központ küld ki és az alsóbb hatóságok szegényügyi
számadásait vizsgáljuk át abból a szempontból, hogy a vagyon
és könyvkezelés az egész vonalon egységes legyen és a tör
vényeknek megfeleljen. Minden alsóbbfoku hatóságot évenkint
kétszer vizsgálnak meg.
Ily felügyelőkre és számvizsgálókra nálunk is szükség
volna, mert egyedül csak igy biztosítható a törvényhozás
intentióinak .pontos és lelkiismeretes végrehajtása.
Az uj törvény megalkotásával kapcsolatban vagy ezzel
egyidejűleg rendezni kellene a jótékony egyesületek, a jóté
kony gyűjtések és előadások ellenőrzése és a jótékony ala
pítványok dolgát is
A jótékony egyesületek ma, ha az egyesületek alakítá
sáról és felügyeletéről szóló 1873. évi ápr. 29-én kelt 1394.
és 1875. évi május 2-án kelt 1508. sz. belügyminiszteri ren
deleteknek megfelelnek, szabadon alakulhatnak. Miután pedig
az egyesületek alapítását sokszor nem a valódi szükség, ha
nem az egyéni hiúság iniciálja, ezért beteg, tisztelet a kivé
telnek, egész egyesületi életünk is. Vannak egyesületek,
amelyek tagok és működési kör hiányában teljesen életkép
telenek. Vannak ismét olyanok, amelyekre azért sem volt
szükség, mert arra a jótékonysági munkára már jól működő
társadalmi szerv van. Némely egyesületet agyon adminisz
trálnak, amennyiben bevétele nagyrészt igazgatási költségei
emésztenek meg, vannak ismét mások, amelyet sehogy sem
adminisztrálnak. Ehhez járul, hogy ha valamely egyesületet
felelősségre kell vonni, a sok elnök mind csak tiszteletbeli
állást tölt be, aki a nevet adta oda s alig van valaki, aki az
egyesület ténykedéseiért felelne. Számadások bemutatására
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sincsenek kötelezve és csak bizonyos évi vizsgálat alatt állanak,
amelyről az 1901 évi február 16-án kelt 18705/901. B. M.
rendelet intézkedik. Ez a rendelet is állítólag csak az önse
gélyző és nem általában az összes jótékony egyesületekre
vonatkozik.
Ily körülmények között a főváros népjóléti igazgatásának
szervezéséről szóló szabályrendeletében szintén kitért a terü
letén működő jótékony egyesületekre és bizonyos tekintetben
vezetés és szabályozás alá vonta. A megszervezett Népjóléti
Központ utján bevonta a jótékony egyesületeket is, amelyek
nek működését innen kívánja irányítani, vezetni és ellenőrizni,
továbbá adatkiszolgáltatásra és az azért felelős egyén bejelen
tésére kötelezte őket. A szabályrendelet intézkedései még nem
állották ki a gyakorlati élet tüzpróbáját. De feltétlenül mutat
ják, hogy a baj nem helyi és a kérdés országos rendezése
is szükséges.
A rendezésnek három irányban kell történnie:
1. meg kell bírálni az egyesületek alakításának lehető
ségeit úgy a tömörülés céljait, mint a tömörülök egyénU
ségét illetőleg;
2. kötelezni kell az összes egyesületeket úgy az ügy=
vitelért, mint a vagyonkezelésért felelős egyének a meg=
nevezésére:
3. szigorú felügyelet és ellenőrzés alá kell az egyesük
leteket helyezni nemcsak azért, hogy alapszerü céljaiktól
el ne térjenek, hanem azért is, hogy a vállalt kötelezett=
ségeknek eleget tegyenek.
Ugyanezért az összes jótékony egyesületekről törvényhatóságonkint a törvényhatósági népjóléti igazgatóságnál, az
országra vonatkozólag pedig a népjóléti minisztériumban meg
felelő nyilvántartásokat kell vezetni, az egyesületeket pedig
kötelezni arra, hogy zárszámadásaik egy példányát a követ
kező év első felében a területére illetékes törvényhatósági
népjóléti igazgatósághoz mutassák be.
Uj egyesületek alapszabályait pedig a miniszter addig
ne lássa el a jóváhagyási záradékkal, mig az alakuló egye
sület szükségességéről a törvényhatósági népjóléti tanács,
illetőleg az országos jellegű tömörülésekre nézve az országos
népjóléti tanács pártoló véleményt nem ad. Mindkét testület
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természetesen nemcsak az alakulók személyiségét és a tömö
rülés célját, hanem szükségességét is mérlegelés tárgyává
fogja tenni.
Miután az uj törvény módot fog nyújtani arra, hogy a
minisztériumban szervezett felügyelők és számvizsgálók az
egyesületeket a helyszínén is megvizsgálhassák, remélhetőleg
a jótékony egyesület rendes, egyöntetű és céltudatos műkö
dése biztosítható lesz.
Valami hasonló eljárást kellene követni a jótékony gyüj=
tések és a jótékony előadások jövedelmeinek felügyelete és
ellenőrzése körül is. E gyűjtések és előadások engedélyezése
előtt mindenkor meg kellene hallgatni az illetékes törvényhatósági népjóléti igazgatóság véleményét és az engedély
csak akkor volna megadható, ha ez az engedélyért folya
modók egyéniségének és a cél szükségességének mérlegelése
után pártoló véleményt ad. A kiadott engedélyekről ugyan
csak értesíteni kellene az illetékes népjóléti igazgatóságot,
hogy ez a gyűjtést, illetőleg előadást ellenőrizze és a jöve
delem hováforditásáról meggyőződjék.
Hogy a törvényhatósági népjóléti szövetségek ez iránt
való kötelességeiket miként teljesitik; erre vonatkozólag az
ellenőrzést a népjóléti minisztérium felügyelője és számvizs
gálója végezné.
Végül még néhány szó a jótékony alapítványok dolgáról!
Ilyeneket hatóságoknál, egyházaknál, testületeknél és nem
ritkán jótékony egyesületeknél is tesznek, sőt a jótékony
egyesületek tagjainak egy része alapitó tag, akiknek alapitó
tagsági dija alapítványi jellegű, folyó kiadásokra tehát csak
kamata használható fel.
A hatóságok, egyházak és némely egyesület nyilván is
tartja ezeket az alapítványokat, sőt bizonyos alapítványok
felett egyes minisztériumok is gyakorolnak felügyeletet. De
valamennyi nincs nyilvántartva és a nagyközönség csak
némelyekről tud. Egyes alapítványok idejüket múlták, mások
elkallódtak, feledésbe mentek. Legjobb volna az alapítvá
nyokat felkutatni, nyilvántartani, átvizsgálni, esetleg átala
kítani és az érdeklődők részére időnkint hozzáférhetővé tenui.
Úgy a jótékony egyesületek, mint a gyűjtések és elő
adások, valamint az alapítványok dolga elég fontos arra, hogy
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velük érdemlegesen foglalkozzunk. Kívánatos volna tehát, ha
mindezek az ügyek a különböző minisztériumok hatásköréből
kivétetnének és egységes kezelés végett annak a minisztéri
umnak az ügykörébe utaltatnának, a hová az összes népjóléti
ügyek tartoznak.
Ezek volnának azok a főbb elvek, a melyek alapján a
népjóléti közigazgatás országos keretei megszervezhetők vol
nának! Bár az uj hivatalok felállítása bizonyos kiadásokkal
fog járni, ez a többletkiadás bőven meg fog térülni más ol
dalon, abban t. i. hogy a gazdaságilag gyengébb néposztály
testi és lelki fejlődését alaposabban gondozzuk és előmozdítjuk
egy egészségesebb, jobb és megelégedettebb nemzedék kelet
kezését !

7

—

97

Gyermekvédelem.

A Stefánia-Szövetség jelentése.
A háborúban született meg ez az életrevaló és nagyhivatásu egye
sület, a háború borzalmai és veszteségei között a jövő nemzedék érdekét
és életének a megvédését tűzte a zászlajára. így most már van egy
komoly, erkölcsileg, vagyonilag erős egyesületünk az anyák és csecsemők
védelmére, a mely mellett maga az állam is ott áll. Az eddigi sokféle
egyesület bizony csak tengődött, vagy elégséges anyagi, vagy erkölcsi
erők hiányában nem tudott boldogulni. Legtöbben meg volt ugyan a
jó akarat, de nem volt meg a megfelelő erő és biztonság, hogy tulaj
donképen mi legyen a czélja. Sok egyesületnek pénze is volt, de nem
tudta hogy mit kezeljen vele. Most a Stefánia-Szövetség ezeket az egye
sületeket mintegy magábafogadva a sok kis forrás és patak vizétől méltóságosan hömpölygő hatalmas folyammá dagadt.
A Stefánia-Szövetség még csak a gyermekkorát éli ugyan de azért
eddig is óriási munkát végzett és rövid néhány év alatt a legszebb
alkotásokkal lepett meg bennünket.
Az egyesület anya és csecsemő védőnői intézménye, a védőnői iroda
a vidéki fiókszövetségek megalakítása, a vidéki anya- és csecsemőotthonok tervbe vétele, annak kidolgozása és a mi a legdicséretreméltóbb>
a nagy konczepcióju központi anya és csecsemő otthon terve már tel
jesen készen van, a megfelelő pénz is megvan, közelebb még az épí
téshez is hozzákezdenek.
A most megjelent »Jelentés« a Stefánia-Szövetség működéséről a
fentelmondottaknak legmegfelelőbb bizonyítéka. A Stef. Szöv. elsősorban
szociális alkotás — mondja az előszavában — és az is akar maradni
minden vonatkozásában. Szociális alkotás, mely müködéséban egyúttal
támogatására kíván lenni az ország közegészségügyének is, mint a leg
fontosabb jelentőségű szociális működési térnek.
A jelentés a megalakulás alkalmából elmondott tartalmas beszéde
ket is közli, azután a fenállása alatt tartott előadásokat is.
Az anya és csecse mővédőnői intézmény működését egy hosszabb
értekezésben világítja meg. Ebből, valamint a védőnői irodáról szóló
jelentésből és az egyesület ügyvezető igazgatójának, Dr. Madzsar József
nek kiváló lelkesedését, rávalóságát, szervezőképességét ismerjük meg.
A védőnői irodáról szóló beszámoló, a többek között rámutat a
védőnők hivatásának a lényegére és idézi Melly Béla árvaszéki elnök
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jelentését „A védőnők tevékenysége abban áll, hogy úgy a magánlaká
sokon, mint a nyilvános szülőintézetekben felveszik az anyákkal a házas
ságon kívül született gyermekre vonatkozó tényállást s jelentést tesznek
az árvaszéknek, ha a gyermek érdekében árvaszéki intézkedés szük
séges.“
Az idő rövidsége miatt, mondja tovább a hivatásos védőnők tevé
kenységének eredménye még nem juthat statisztikailag teljes pontossággal
kifejezésre, azonban az kétségtelen, hogy a védőnők tevékenysége rend
kívüli módon megjavította a házasságon kívül született gyermekek jog
védelmét.
Két hónap alatt a hivatásos védőnők körülbelül 2300 tényállást
vettek fel, melynek alapján az árvaszék hivatásos gyámja körülbelül
50 perenkivüli egységet kötött és körülbelül 600 keresetlevelet adott be,
melyek közül máris mintegy 200 ellen marasztaló iteletet hoztak.
Az árvaszék a tényállások alapján körülbelül 100 örökbefogadási
szerződést kötött és körülbelül 200 esetben utólagos házasság kötés
utján való törvényesitést sikerült elérnie.
Olyan feltűnő, eredményben annyira gazdag számok ezek, hogy
fölösleges akármit is hozzátenni.
A védőnők azonban nemcsak az összes házasságon kívül született
gyermekek személyi felügyeletét látják el, hanem a Stefánia Szövetség
nagyszabású anya és csecsemővédelmi programmja értelmében a támo
gatásra szoruló, házasságban élő anyákat és csecsemőiket is fölkeresik
és amennyiben gyámhatósági intézkedésre van szükség, ezekben az
esetekben is jelentést tesznek az árvaszéknek.
Érdekes a Szövetségnek a belügyminisztériumhoz intézett emlék
irata a melyben pontosan körülírja a Szövetség czélját, az anya és
csecsemővédelemre vonatkozó jövendőbeli terveit.
„A védelem szervezésének az egyes országra kell kiterjednie, ter
mészetesen csak fokozatosan, előbb leginkább a veszélyeztetett helyeket
és vidéket keresve fel és ott szervezve meg az állami és társadalmi
tevékenységet s csak azután karolva fel az ország kevésbbé veszélyeztetett
részeit.
Alapelvül kellene szolgálnia, hogy az akczió egységes központi
vezetéssel, megfelelő decentralizációval és helyi szervekkel az egyes
országra kiterjedőleg szervezendő, de a sorrendet illetőleg a veszélyes
ségi viszonyokhoz alkalmazkodva.
A másik alapelvnek pedig annak kellene lennie, hogy az állami
szervek mellé a társadalom megszervezésének kell lépnie, a kettőnek
együtt és egymást kiegészítve kell működnie, de a társadalmi szervezetet
>s központilag irányítva, részben ennek központi szervét átruházott
állami hatáskörrel felruházva.“
A terjedelmes átirat nem feledkezik meg semmiről és a tervbe
vett költségekről is részletesen beszámol.
Igen érdekes a központi intézet, teljes névvel: „Az Országos Magyar
Anya- és Csecsemővédő Központi Intézet“ tervezete, a mely a berlini
7*
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charlottenburgi »Kaiserin Auguszta Viktoria Hausi-ot veszi ugyan min
tául, de teljesen önálló lesz úgy berendezésében, mint szellemében és
vezetésében.
I. Anyavédő osztály. Ide tartozik: Terhesek otthona, szülőotthon
és gyermekágyas-otthon. Anya-otthon.
II. Csecsemővédő oszstály. Ide tartozik: mintabölcsőde, laboratóri
umok, csecsemő-ambulatórium, csecsemőfelügyelő intézet és szoptatósok
tanácsadója.
III. Szociális osztály. Ide tartozik : anya és csecsemővédelmi könyv
tár, állandó anya- és csecsemővédelmi muzeum, vándormuzeumok köz
pontja, tudományos és népszerű iratok kiadóhivatala stb.
Az intézethez anyagilag hozzájárulok neveinek és az összegek
elsorolása után — a melyek között legnagyobb a Weisz Manfréd
2,000.000, a Magyar Általános Hitelbank, Ismeretlen egyenként 500,000
koronával — az intézet szervezeti szabályzatát is közli a jelentés.
A tejkérdésről, a csecsemőápolás tanításáról, vándormuzeumokról
is szól, utóbbiról abban az értelemben, hogy a Társadalmi Múzeummal
együttesen nagyobb szabású anya- és csecsemővédő múzeumot rendez
be. Mindenesetre a Társadalmi Muzeum gazdag és nagy körültekin
téssel és szaktudással összeválogatott és elrendezett kiválóan értékes
anyagát az intézet különösen az első években alig nélkülözheti és azzal
bizonyos szerves kapcsolat már csak uj anyagra fordítandó óriási
kiadás elkerülése miatt is ajánlható.
A jelentés azonkívül személyi ügyekről, az iroda működéséről,
segélyek- és adományokról, alapítványokról, a szövetség pénzügyeiről
számol be, valamint közli a fiókszövetségek jelenléseit is. Ilyen jelenté
seket küldöttek a szegedi dr. (Turcsányi Imre, állami gyermekmenhelyi
igazgatő-főorvos és dr. Szalay József rendőrkapitány); az újpesti (Kiss
Ödön), a debreceni (dr. Brokés József az állami gyermekmenhely
igazgató főorvosa), a kolozsvári (báró Wesselényi Miklósné és báró
Rothenthal Henrikné), végül a paksi (Rassovszky Juliánná) és az aradi
(Keller Lajos, Kiutzig János).
A harmadik függelék a tisztikart és tagok neveit sorolja fel.
Amilyen tartalmas ez a jelentés, ép oly nagy reménnyel tekintünk
a legközelebbi jelentés elé, hiszen abban és az azutániban már azokról
a kész alkotásokról is be fog számolni a Szövetség, amikről ebben
a jelentésében, mint tervekről beszél.
Ismételhetjük, hogy a Stefánia Szövetség mozgalma az egyik leg
hatalmasabb, legfontosabb, legszebb szociális alkotás és aki ez iránt
nem érdeklődik és nem támogatja, az a magyar nemzet jövője, élete,
fennmaradása iránt sem érdeklődik és a jövő nemzedék pusztulását nézi
csukott szemmel.
L. Ö. dr.
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A legújabb anya- és csecsemőotthon.

(A legújabb balatonm elléki sz a n a tó riu m .)

Budapest székesfőváros egy uj anya- és csecsemő-, de egyben
gyermekvédelmi intézménnyel, illetőleg egy újonnan berendezett inté
zettel gazdagodott, amely intézet a VI. kerületben, a Gyöngyösi-uton
van és most várja a megnyitását. A székesfőváros közönségének áldo
zatkészsége és a belügyminiszter megértése lehetővé tették ennek az
intézetnek a létesítését, amelyet 50 anya, 20 csecsemő és 30 gyermek
számára rendeztek be.
Az eredeti és uj az, hogy az intézet a beteg anyával együtt
a kisebb gyermekeket is fölveszi, akiket a betegség tartama alatt az
intézet gondoz és lát el. Ezeknek a költségét a Népjóléti Központ
fogja viselni, aminthogy ez az egész intézet a székesfőváros Nép
jóléti Központjának köszönheti a létezését.
Az intézet költségeinek jórészét a betegápolási alap fogja viselni,
amennyiben az a balparti kórházakhoz tartozóan, kórházi nyilvánossági
jelleget kap.
Igen szép és nemes az intézet célja és óriási hiányt pótol. Befo
gadja az intelligensebb nőket, akiknek senkijük sincsen, hogy meg
felelő otthonba vonulhassanak vissza.
Az intézet vezetője dr. Schmiedlechner Károly egyet. m. tanár.
Az intézet működése elé nagy várakozással néz Budapest közön
sége, valamint mindenki, akit az anya- és csecsemő védelem fontos
kérdése csak legkevésbé is érdekel.
*

A másik nevezetes intézet az Országos GyermekszanatóriumEgyesület Fokszabadin, Siófok mellett, közvetlenül a Balaton partján
felépült és Szent István napján megnyitott uj gyermekszanatóriuma,
különösen tuberkulótikus gyermekek számára.
Az intézet több pavillonból, orvosi lakásból stb., szellős, világos
helyiségekből áll. Gyermekegészségügyi intézményünk ezzel az inté
zettel is egy lépéssel tökéletesedett.
Az intézet egész évben nyitva lesz, a Balaton vizének, napsuga
rainak, valamint a balatoni homoknak és levegőnek áldásait két kézzel
osztogatja különösen a fővárosi vérszegény, satnya és beteg gyer
mekek között.
Az intézetet kegyeletesen dr. Bezerédy Viktor, volt veszprémi
képviselő, később államtitkár nevéről nevezték el. Az intézet igazgatója
dr. Fodor Oszkár kir. tan.
Régi vágyunk teljesedését látjuk amikor ennek a legújabb balaton
melléki szanatóriumnak megnyitásáról hirt adhatunk.
L. Ö. dr.
—
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Munkásvédelem.
Egyfolytában való munkaidő.
(E gyszerű id ő b e o sz tá s.)

A nyári időszámítás, bizonyos tekintetben a természethez és a
természetes életmódhoz való visszatérés, mert a munkaidő a napvilág,
mig a pihenés az alkony és az éjszaka idejére lett visszahelyezve. Jól
lehet ez ellen itt-ott, gazdasági okokat emlegetve, felszólalások hangzanak
el. Annál hangsúlyozottabban kell tekintettel lennünk, az igazán fönnálló
egészségi okokra, mert ebből a szempontból nézve a kérdést, mindenki
egyhangúlag, örömmel üdvözölheti ezt az időbeosztást. Ha arra az
óriási előnyre tekintünk, mely az egészségesebb életmód számlája javára
billenti a mérleget, akkor könnyű lesz és érdemes lesz a gazdasági
okokat és érdekeket úgy illeszteni bele az uj időbeosztásba, hogy minden
tekintetben összhangba jusson azzal. Hiszen éppen ebben a rettenetes
világháborúban láttuk sokszor a közeledést az egészségesebb, termé
szetesebb és egyszerűbb életmódhoz. Mennyi eltévelyedés, túlzás, az
egyszerű és természetes életmódnak kigúnyolása és lesajnálása csúszott
le a fölszinröl. Szinte megállapítható, hogy már el is felejtették az egyik
másik visszáságot. Nagyon kívánatos ezeket az észszerű változásokat
a béke idejére is föntartani és mint kipróbált és jól bevált dolgot át
vinni. Bizonyára nem kis része van ebben annak a szorosabb és köz
vetlenebb érintkezésnek, amelyre egyszerre utalva lett a városi lakosság,
a vidék földmives népe. Törekedni kell a jövőben nemcsak föntartani
és fokozni ezt a kapcsolatot, hanem egyszerűen, amennyire lehet, be
kell vinni a városi életbe a falusi nép életét. Semmi sem bosszulja meg
magát jobban az emberi életben, mint az eltávolodás a természetes élet
módtól. Bármennyire igyekeznek higiénikus szabályokkal pótolni az
egészség által megkövetelt életviszonyokat, mindig fönmarad a termé
szethez való alkalmazkodásnak egyszerű és természetes követelménye
és hiábavaló a legfurfangosabban kieszelt higiénikus ellenrendszabályok
egész sorozata, mert a természet következetes és igy mindig érvényt
szerez az ő törvényeinek. Avagy sikerült e már valaha a legkiválóbb
orvosnak a tobzódót a ő esztelen táplálkozási módjától, az iszákost az
ő mértéktelenségétől, a lustát az ő mozgási hiányától, illetőleg ezen
életmódok következményeitől megóvni ? Nem-e kellett előbb-utóbb
mindegyiknek keserves megbetegedéssel vagy egyenesen életével meg
fizetni azt, hogy nem vették tekintetbe a természet törvényeit?
így van ez a pihenéssel is. Szabály az, hogy a munkának a föl
üdüléssel kell váltakoznia. A társadalmi berendezkedésben sokkal nagyobb
súlyt kell a jövőben helyezni erre a kérdésre, mint az eddig történt,
a nyári időbeosztás is erre emlékeztet. »Csak akkor lesz a hetvenedik
életév, a kellemes munkálkodás esztendeje« mint a zsoltáros mondja
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»ha az életen át a munkát és a pihenést észszerűen osztottuk be.« Azért
hangsúlyozottan kell rámutatni minden alkalommal arra, hogy a vasár
napi teljes, az emberi szervezetnek igazi pihentetése által való megün
neplése nagy fontossággal bir. Természetesen ez úgy értendő, hogy a
kocsmák, kávéházak, pálinkamérések, szóval alkohol kimérések minden
fajtájú helyisége be legyen zárva. Mert az ilyen, teljes megünneplés
nemcsak vallási, hanem egyenesen egészségi követelmény is. Mint ahogy
egy heti munka után szüksége van a szervezetnek egy teljes napi pihe
nésre és felüdülésre, épen igy szükséges egy lehetőleg tökéletes föl
üdülés és pihenés, a napi munka után. Természetesen, mennél hosszabb
egy ilyen munka utáni pihenés, annál fölüditőbben hat. Magától értetődik,
hogy azért nem gondolunk egy olyan pihenési időt, mely a munkatel
jesítmény hátrányára lesz. Általános nagy vonásokban elfogadhatónak
mondhatnánk az újabban szokásos munkabeosztást, mely szerint a
higiénia követelményeinek megfelelne az az idő mennyiség, melyet mun
kával és amelyet szórakozás és pihenéssel töltenek. Meg kell azonban
emlékeznünk arról a körülményről, hogy különösképen a nagyvárosokban
és ipari központokban nagy hibát követnek el azzal, hogy a legtöbb
üzemnél déli órát tartanak, vagy 12—2, vagy 1 és 3 óra között, ez pedig
igen sok okból nem felel meg a célnak.
A városi emberek rohannak a vendéglőkbe vagy haza, hogy ott
nyugtalanul és mohón elfogyaszthassák ebédjüket, hogy ismét vissza
juthassanak munkahelyükre. Ezt mindennek mondhatjuk, csak fölüdülésnek
nem. És nem is egészséges, mert az étel a sietés következtében nincsen
kellőleg megrágva. Akár szellemi, akár fizikai munkát kell ilyenkor
végezni, a gyomor nem képes a jól-rosszul megrágott táplálékot, szer
vezetünk javára teljesen kihasználni. Ez utóbbi körülmény ilyenformán
nagy értékpazarlás, mert a testünk javára nem értékesíthetjük teljesen
a neki juttatott tápszert. Ezt akkor érnénk el, ha a fő étkezés után
megfelelő nyugalom következne. Igazán igy tekintve a dolgot, nem
lényegtelen az az anyagi kár, mely a szegény munkást éri ilyen helytelen
beosztás által, amidőn drága táplálékának egy lényeges része, haszon
talanul kárba vész. Látjuk, hogy az egyfolytában való munkával egy
csapásra lehet segíteni ezen bajokon. Tehát az volna észszerű, hogy
kisebb, mondjuk félórás szünettel 8—9 órát dolgozzanak egyfolytában
mindazon üzemeknél, ahol ez keresztül vihető és általában a főétkezést,
illetőleg a meleg ebéd elfogyasztásának idejét 12—2 óra helyett 5 és 7
óra közötti időre kellene helyezni. Azáltal hogy igy eltolódna az ebéd,
vagyis a főétkezés ideje, sok előny mutatkoznék; a házi asszonynak
kellő ideje jutna az élelmi szerek beszerzésére az ételek elkészítésére,
azokat frissen szolgálhatná föl. A jól teljesített napi kötelesség tudata
a családnak kellő hangulatot adna az étkezéshez. A vacsora utáni meg
hitt beszélgetés és kellemes szórakozás kellemes érzést keltene, úgy
hogy ezáltal a magunkhoz vett táplálékot semmi sem befolyásolná káro
san. A főétkezés és a lefekvés közötti időben legfeljebb egy csésze
teát és egy kis kétszersültet lehetne fogyasztani. Mert ennél többre már
igazán nem is volna szükség s az éjszakai nyugalmat sem zavarná a
—
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tele gyomor, ami a mostani étkezési idő beosztásánál oly gyakran fordul
elő. Bizonyos, hogy sokkal kellemesebb lenne az 5 és 7 óra között
elfogyasztott ebéd után a színi előadást végig nézni, vagy egy hang
versenyt végig hallgatni. Ilyenkor azután a késő esti órákban nem kíván
koznánk egy nehéz estebéd elfogyasztása végett az étterembe, hanem
reggelen kipihent testtel és jó hangulatban állnánk munkába, nem úgy
mint az eddigi helytelen időbeosztás mellett.
Kilenc órai egyfolytában való munkának közepén V2 órai meg
szakítás teljesen elegendő, hogy a hátralevő napi munka kimerültség
nélkül elvégezhető legyen. A pihenés alatt elfogyasztott tízóraival kitart
hatnánk az ebéd idejéig.
Mellékesen megjegyezhető, hogy az egyfolytában való pihenés
nagyban fokozza a szellemi munkánál az agy tovább termelő képésségét
is. A legfontosabb az amit mindenesetre máris egész bizonyossággal
állapíthatunk meg, hogy egészségi szempontból óriási előnnyel járna
ez a változás, miért is az eddigi életmódot fel kell cserélni, hogy a tár
sadalom javára kamatozzanak az észszerű munka és pihenés beosztá
sának előnyei.

Por a gyárvárosban.
H ány p o r r é sz e c sk e van a g y árváros le v e g ő jé b e n ?

Dr. Jarnetzky egy teljes éven át vizsgálat alá vette Essen városa
és környéke levegőjének portartalmát. A vizsgálat eredménye érdekes
ugyan, de nem örvendetes. Mint a „Promentheus“-ban jelenti, egyenlő
időközökben nyolcz különböző megfigyelőállomáson számlálta a por
részecskéket az Aitken-féle porszámlálógép segítségével. Kitűnt, hogy
legkevesebb a por reggel 5 órakor, legtöbb déli 1 órakor. A közepes
portartalom napi átlagát reggel 8—9 óra s este 5—6 óra közt találta
Jarnetzky. A hét egyes napjait tekintve, legnagyobb a levegő portartalma
szombaton, legkisebb pedig hétfőn; közepes a portartalom csütörtökön.
Hogy hétfőn aránylag tiszta a levegő, az onnan van, hogy szombattól
hétfőig szünetelnek a gyári üzemek. A hét vége felé azért szaporodik
a levegő portartalma, mert a gyárak levegőrontó működése mellett a
lakásokban s ipari műhelyekben takarítások, tisztogatási munkálatok
folynak, pl. szőnyegporolás stb. A város levegőjének absolut portartalma
a belvárosban köbcentimétenkint 207,000 porrészecske. A város határai
körül a portartalom 51,000-re csökkent. Maximumként Essen piaczán
478,000 porrészecskét számláltak meg 1 cm3 levegőben; a minimumot
a városi kertészetben találták 7,500 részecskével. A sürünlakott város
részekben télen több por van a levegőben mint nyáron. A kévésbbé
népes külvárosokban ellenben nyáron porosabb a levegő. A levegőt
télen jó részben a szénfütés piszkitja; a jobb városnegyedekben a gáz
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és villany mellett a kevés füstöt fejlesztő központi fűtés járja, ott tehát
a levegő portartalmának a főforrása az utcza marad, mely száraz nyári
időben sokkal több port termel mint télen, amikor a csapadékok a port
megkötik.
Hogy Essen lakóinak mit jelentenek a felsorolt évi átlagszámok,
az csak akkor tűnik ki, ha megemlítjük, hogy Jarnetzky egyidejűleg
több hegyes vidéken is megvizsgálta a levegő portartalmát, ahol 1 köbcentiméter levegőben csak 1890—2100 porrészecskét talált; csak olyan
helyen akadt 45000-re, hol a szél völgyekből hordta fel a port. Hogy
pedig az esseni lakosok tüdejére milyen nagy feladat háramlik, azt a
következő egyszerű számítás mutatja. Az ember percenkint k. b. 18-szor
vesz lélekzetet s minden egyes lélekzetvétellel k. b. 500 cm3 levegőt
s z í v be a tüdőbe; percenkint tehát 18X500 = 9000 cm3 levegőt. Eszerint
Essen piacán percenkint 9000X207000 = 1,863.000,000 porrészecske
jut a tüdőbe, sőt az évi maximum idején 9000X478000 = 4,302.000.000.
Két—négy milliárd porrészecske pedig, akármilyen parányi is az. nagyon
megnehezíti a tüdő munkáját.
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Társadalmi állapotok.
A faluk egészségügye.
Dr. Róth, német birodalmi tanácsos, „Falusi egészségügy“ (Laendliche Hygiene) címen a német „Klinikai Évkönyv“ egyik számában
hosszabb tanulmányt közölt.
Ez a .közlemény nem uj, de mégsem fölösleges, ha ismertetjük,
hiszen minket ez a kérdés fölötte kell, hogy érdekeljen. A mi falusi
egészségügyünk fölötte rossz lábon áll és tudjuk, hogy nagyon sok még
a tennivalónk. Igaz, hogy az illetékes körök is tisztában vannak ezzel
és nem is annyira ő rajtuk múlik, mint inkább: a mi falusi népünk
elmaradottsága, konzervatív fölfogása és tudatlansága a legnagyobb
akadálya a célszerű és észszerű intézkedések kivihetőségének. A törvé
nyeink és rendeleteink régóta megvannak, de azoknak a végrehajtása
éppen annak a falusi népnek a konokságán törik meg, akiknek az érde
kében azok hozattak.
Természetesen, Németországban, egyes vidékeket kivéve, kedve
zőbbek a viszonyok, mint nálunk és a mi speciális viszonyaink is sok
helyütt különös intézkedéseket követelnek. (Tuberkulózis, trachoma,
járványok és csecsemőhalálozás), de nagyjában, nemcsak Németország
ban és nálunk, hanem úgyszólván mindenütt egyformák a falusi egész
ségügy bajai és hiányai. Sőt azt is mondhatni, hogy a falukban ugyan
azok, vagy legalább hasonlók a főbajok, mint amelyek évszázadokkal
ezelőtt voltak. Legalább is a lakásegészségügy, a táplálkozás és külö
nösen a csecsemőtáplálás. A járványok iránt a legtöbb falusi embernek
ma épp oly kevés az érzéke, mint századokkal azelőtt volt. De a végered
ményben ezt a kérdést másképen megoldani, mint neveléssel, nem is
lehet. Elsősorban már a gyermekkorban kell és lehet csak a falusi
embert az egészség szabályaira megtanítani: az élet nagy és mégis oly
egyszerű igazságaira és csakis igy lehet belőle kiirtani a százados
babonaságok és az egészségre rossz szokások iránti hagyományos hitet.
Róth dr. az értekezésének az elején arra hivatkozik, hogy
a porosz kultuszminisztérium egészségi (Medizinalabteilung) osztályá
nak 1905-ik évi jelentésében is közli, hogy egyes nyugati községekben,
parasztudvarokon ritkán, napszámosházakban éppenséggel nem talál
hatók árnyékszékek. Vájjon nálunk ez oly ritkaság-e, hogy jelentések
ben külön kellene megemlíteni? Csak a legszigorúbb büntetésekkel
képes a járásorvos és a főszolgabíró a falusi gazdát „meggyőzni“ ennek
a szükségességéről. Mindamellett falukon, gazdaságokban, majorokban
ott éktelenkednek a telt pecegödrök még ma is, mert hiszen sokfélék
a hivatalos emberek és még több az olyan „mellékkörülmény", ami
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nehézzé teszi a rendelet végrehajtását. Valjuk csak be, hogy a német
lelkiismeretesség és alaposság soha sem voltak a mi sajátságaink.
Mennél közelebb van — mondja Róth dr. — a pöcegödör és egyéb
rothadó anyag az ember lakásához, annál inkább nagyobb a veszély,
hogy a betegséget előidéző csirák az emberrel, álattal és vízzel tovább
vitetnek.
A kutakra vonatkozólag is megszívlelendő megjegyzést tesz.
Főkép két körülmény az, amelyek főokai a kutak alkalmatlansá
gának : először megfelelő szakértő, a kutmester, másodszor a kutépitésre vonatkozó megfelelő előírások, rendeletek hiánya. Ezek a dolgok
nálunk is hiányoznak. Ugyanezek állanak az árnyékszékekre is. Pedig
nem kell különösen kiemelni és rámutatui, hogy micsoda nagy szerepe
van ezeknek a mi egészségügyünkben. Vagy nincsenek nálunk a falun
árnyékszékek, vagy ha vannak: rosszak.
Róth dr. panaszkodik a német falusi nép meg nem felelő tisztaság
érzéséről. Hát akkor mit szóljunk mi, amikor tudvalevőleg a legtisz
tábbak a mi német faluink? Nehéz vidékek és nemzetiségek szerint
osztályozni a tisztaságérzést. Annyi bizonyos, hogy egyenes arányban
áll a nép egyéni intelligentiájával és vagyoni viszonyaival. Azok a rutén
családok például, akik néhány évi amerikai tartózkodás után hazajöttek,
az angol nyelv tudásán kivül a tisztaságot is megtanulták, ami nemcsak
a külsejükön, hanem a házuk táján is szembetűnő. Ők tehát Ameri
kában tanulták meg a hygiéne megbecsülését. Erre mi őket nem taní
tottuk meg!
Azonkívül, természetesen a szegénységgel fordított arányban áll
ez a tisztaságérzés. Ezért a mi gazdasági cselédeink (béreseink) tiszta
ságérzése a legkisebb. Valami tragikus van abban, hogy épugy, mint ahogy
a XIV—XV-ik században, a legszebb reneszánszkastélytól nem messze
ott éktelenkedtek a piszkos jobbágyházak; úgy ma is a szép kastélyokat
a tisztában béreslakások veszik körül Milyen messze állunk — legtöbb
helyen — még csak a tűrhető állapotoktól is !
Roth dr. részletesen leírja a német falusi lakóházat. A mienkét
leírni fölösleges, hiszen mindenki tudja, hogyan lakik a legszegényebb
falusi lakó: családfő, asszony, gyermekek, csecsemő — malacok és
kecskék vagy egyéb állatok, amelyek az előbbieknél sokszor nagyobb
megbecsülésben és gondozásban részesülnek.
A magyar család is rendszerint egyetlen szobát használ a kettő
közül. A „tiszta szoba“ csak vendégeknek való. Ott tartják az „ünneplőt“
és a férjhezmenő leány kelengyéjét. Inkább csak „parádés“ szoba ez.
Így is nevezik.
Ez is az egyik »titka« a tuberkulózis elterjedésének. S az is
ismeretes, hogy bácsmegyében a gazdag bunyevác családok, ha 4 —5
szobájuk is van, egy szobába szorulnak össze. Minthogy patriarchalis
szokások uralkodnak náluk és igy a család összes tagjai együtt laknak,
elképzelhető, hogy micsoda egészségi viszonyokat találunk itt. Pedig
hiszen közöttük gyakori a félmillió koronát meghaladó vagyonú, de
érzékük az egészség iránt — egy fillérnyi sincsen.
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A rossz lakásviszonyok egyik fontos okozója — a helytelen táp
lálkozáson kívül — az óriási csecsemőhalálozásnak is. Különösen
a kanyarójárványok alatt pusztulnak el csecsemők és gyermekek a rossz
lakásviszonyok, a levegöhiány és a szennyezett levegő miatt.
Egészségellenesnek tartja Roth dr. a német falusi nép táplálkozási
módját is. Ez pedig hasonló a mi népünkéhez és az okok is ugyanazok.
Anélkül, hogy az egyes táplálék mennyiségét, a kalóriaszámitást
idézném, rá kell mutatni, hogy a falusi nép táplálkozása, a tudatlan
ságon kívül azért sem helyes, mert egyoldalú. Amiket Roth dr. felsorol,
ugyanazok az okok nálunk is fennállanak. A tejet, vajat, tojást, zöld
séget, gyümölcsöt jórészt a városokba viszik; ők maguk hússal, szalon
nával, másrészt kevés tápértékü élelmiszerekkel élnek, amelyeknek az
elkészítési módja sem megfelelő.
Igaz, hogy a buzakenyér és szalonna igen jó, kielégítő táplálék,
de egyrészt nem mindig állanak a kellő mennyiségben rendelkezésre,
másrészt még ha elég volna is, ez az egyoldalú táplálkozási mód éve
ken keresztül nem helyes.
Sajnos, az egyoldalú és hiányos táplálkozás tanulmányozására ma,
a háború alatt elég alkalom van és különösen a gyermekek szenvedik
meg a nagy tej-, vaj-, dara-, rizs-, burgonya- és liszthiányt.
A szerző alaposan foglalkozik azzal, hogy milyen hiányos a falusi
gyermek táplálkozása. Pedig még a békében fennállott viszonyokról
szól. Mennyivel rosszabbodtak ezek a háború alatt!
Ennél a tárgynál hosszabb ideig kellene időznünk, mert régóta
nem volt a jövő nemzedék oly veszélyben a hiányos táplálkozás követ
keztében, mint ma. Ha a hivatalos orvosoknak (járásorvosok, körorvosokj megfelelő idejük volna ahhoz, hogy adatokat gyűjtsenek, vagy
különösen, hogy sulyméréseket is végezzenek, azt tapasztalnák, hogy
a kisebb és nagyobb gyermekek sulyfogyása folytonos. Már pedig
a szervezetnek ez a lassú éhezése éppen abban a korban, amikor
a megfelelő táplálékra oly nagy szükség van — igen veszélyes. Azon
kívül a gyermek ellenállóképessége igen csökkent; a betegségeket ki
nem bírják és ezeknek sokkal nagyobb számban lesznek áldozataivá.
A háborús évek gyermekmegbetegedési és halálozási statisztikája
igen szomorú és hozzádva a harctéri veszteséget: bizony nagy ezeknek
az éveknek az embervesztesége.
S mennyivel rosszabb volna falusi gyermekegészségügyünk, ha
állami gyermekvédelmünk tizenkétéves működése alatt igen sok falu
népét, vagy annak egy részét meg nem tanította volna annak az alap
elemeire ! Tudvalevő, hogy a tizenhét állami gyermekmenhelynek
a hozzátartozó vármegyék kis- és nagyközségeiben telepeik vannak,
azaz ezekbe a községekbe a menhely a alusi lakókhoz: nevelőszülőkhöz
helyez ki gyermekeket és csecsemőket nevelés, illetőleg gondozás végett.
Az állandó ellenőrzés a központ, valamint a telepen alkalmazott
felügyelőnő, azután a teleporvos részéről, a nevelőszülők állandó kiok
tatása éppen nem maradtak hatástalanok és elmondhatjuk, hogy az
állami gyermekvédelem a falukon fontos egészségügyi hivatást is telje-
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sitett. Hiszen a menhely igazgatója a telepvizsgálat alkalmával valóságos
gyermek- és csecsemőgondozási tanfolyamot tart és a háznépének
figyelmét eleinte felhívja, azután belátják, hogy az elmondottak helyesek
és lassan-lassan követi is a tanácsokat, különösen, ahol képzett és
lelkiismeretes telepfelügyelőnő van.
Korán sem oly nagy a menhelyi gyermekek halálozási aránya,
mint a többi gyermeké, mert a nevelőszülő köteles azonnal a telep
orvoshoz fordulni és a gyógykezelés ingyenes. Már pedig tudjuk, hogy
hány egyéb falusi gyermek pusztul el orvosi kezelés hiányában. Sajnos,
a falusi gyermek és felnőttek halálozási arányszáma mindig nagy volt
és az összes egészségügyi kívánalmak kielgitése után lehet csak
reményünk, hogy ez lényegesen csökkenjen.
Nem követhetjük Roth dr.-t ezeknek a számoknak a közlésében,
mert a háborús évek statisztikájában a községek száma igen nagy
eltérést mutat, de sok helyütt nem is teljesen megbízható. Majd egy
nyugodtabb időben, a béke áldásos napjaiban több nyugalommal és
nagyobb alapossággal fogunk írhatni erről a fontos dologról.
A járványos betegségek statisztikája is a háború utánra marad;
bizony sok vidék falusi lakossága megszenvedte a háborús járványok
kellemetlenségeit, de hiszen a mi faluinkban a járványos bajok, sajnos
„megszokott“ dolgok: évszázadok óta pusztítják a falu népét, különösen
a gyermekeket. Ezen csak alapos változtatással lehet segíteni és a szerző
szerint is első dolog az »első bejelentett eset« után az alapos fertőt
lenítés. Sajnos, nálunk nincsen se első, se bejelentett eset, mert rend
szerint már többen feküsznek betegen — ha csak intelligens ember
családjáról nincs szó — amikor az orvos vagy hatóság a dologról
tudomást szerez. Különösen igy van a gyermekjárványoknál.
Megfelelő helyiségre volna elsősorban szükség, írja Roth dr.
a beteg elkülönítése végett. A fertőtlenítés, a beteg szállítási módja, stb.
stb. mind igen lényeges dolgok.
Itt kell megjegyeznünk, hogy Liebermann egyetemi tanár eszméje
a vándorló fertőtlenítő csapat is jó volna a mi falvainkban. Kár, hogy
ezt az eszmét eddig is a legmelegebben fel nem karolták, hiszen
a költségek sem rúgnának nagyra és az abból származható haszon
megérné a ráfordított kiadást.
Roth dr. megfelelő falusi ápolószemélyzetről is szól és a községi
ápolónőnek (Gemeindeschwester) volna a hivatása a népet kioktatni,
a betegségi esetet bejelenteni, a beteget ápolni, a szülőket pedig
a csecsemők és gyermekek ápolására vonatkozólág kitantani.
Úgy tetszik, mintha kissé nagy volna a hatáskör, amit rábízni
óhajt, de nem kivihetetlen. Mindenesetre azonban intelligens, jólképzett,
megfelelően fizetett ápolónőre gondolt. Nálunk ezt a hivatást igen
szépen teljesíthetik majd az anya- és csecsemővédőnők. Legalább azt
hiszem, hogy a szorosan vett hivatásukon kívül egyéb dolgokra is jut
idejük. Tudjuk ugyanis, hogy ez évben az állam anya- és csecsemő
védőnői tanfolyamokat szervezett Budapesten, Debrecenben, Kassán,
Nagyváradon, Szombathelyen, Temesváron.
—
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Budapesten már a második párhuzamos tanfolyam fejeződik be.
Ezek a védőnők hivatása, valóban igen szép, nagyon fontos és most
már nagy reménnyel tekintünk a működésük elé. A városoktól, közsé
gektől is függ, hogy minél több, minél alkalmasabb védőnőket alkal
mazzanak és hogy azoknak a működését megfelelően méltányolják. Óriási
szolgálatot tesznek ezzel nemcsak a jövő nemzedéknek, hanem saját
maguknak is. Egyébként Budapesten már körülbelül 25 védőnő működik
és remélhető, hogy rövidesen az egész országban nem lesz egy vala
mire való község, ahol védőnő ne működnék nemcsak a legfontosabb:
az anya- és csecsemőéletének a megvédése, hanem a falu közegészségügye érdekében is. Tennivalója az lesz elég és habár valószínű,
hogy sok helyütt, föképen a nép konzervatív fölfogása miatt, eleinte
nem lesz irigylendő helyzetük, de erős akarattal mégis ők fognak
győzni és annak idején majd nagy elégtétellel tekinthetnek az általuk
végzett munkára.
A falusi népet egyéb rossz szokásairól is leszoktathatják : az
alkoholizmusról, a korcsmázásról is. Erről Roth dr. megállapítja, hogy
a falukon lényegesen terjed, nemhogy csökkenne. Azért szükségesnek
tartja a korcsmarendszabályt (Qasthausreform) és italmérési adót (Schank
konzessionssteuer), ami nálunk régen megvan. Legfeljebb nagyobb adót
lehetne kivetni, de hát tudjuk, hogy az is az állam »érdeke«, hogy
minél több alkohol fogyjon el, valamint az is, hogy a népesség egész
ségében kárt ne szenvedjen. Hogy melyik az igazibb érdek, annak
eldöntése nem okozhat nagy fejtörést.
A falusi iskolaiigygyel is foglalkozik Roth dr. és követeli az
egészséges iskolahelyiségeket, a megfelelő takaritási módot, a tiszta
ságot, a falutól messze lakó gyermekeknek ebéddel való ellátását,
iskolafürdőt, a gyermekek iskolábajárásának a szabályozását stb. Ezek
valóban elemi kívánságok : a mi faluinkon még sincsenek meg és sajnos,
kevés kilátás is van arra, hogy rövid időn belül megalkottassanak.
Pedig a rossz és egészségtelen iskola, ahol a gyermek oly sok időt
tölt, az ő valóságos átka lehet. El kell-e sorolnom a betegségeknek
a hosszú sorát, amelyeket a gyermekek a mi meg nem felelő falusi isko
láinkban szerezhetnek ?
Az iskolaorvosnak hivatását nemcsak mellékesen kellene gyako
rolnia, hanem teljes erélylyel kellene a mi iskoláink egészségügyének
a javítását hangoztatni. De nem csoda, ha a falusi orvos utóbb elfásul,
hiszen mit tehet, amikor az első évek munkája után süket fülekre
talál ? A falu nemtörődömségén, maradiságán a leglelkesebb orvos
legszebb szándékai is hajótörést szenvednek. „Ha nekünk jó volt,
akkor a gyerekeinknek is jó“ és ezzel a tapasztalati bölcsességből
merített „súlyos“ érv előtt meg kell hajolnia az orvosnak. Meg kell
hajolnia az orvosnak még sok-sok egyéb akarat előtt is,* amelyeknek
felsorolására nincs ugyan itt hely, de arra a megjegyzésre igenis van,
hogy a falusi (községi, kör, járás) orvosnak a hatáskörét növelni, hiva* L. Dr.
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talos működését a hatóságoktól lehetőleg függetleníteni kell. Ez
a falusi közegészségügy érdekeinek sokkal inkább megfelel. Viszont
bizonyos magasabb, szigorúbb szakorvosi ellenőrzés úgy sem nélkü
lözhető.
Falusi orvosainknak viszont ma már nagy alkalom kínálkozik arra,
hogy a képzettségüket növeljék és hogy az uj dolgokat elsajátítsák.
Sajnos, nem mindenki akarja igénybe venni a jó alkalmat és sok idő
sebb orvosunk maradi fölfogásának vagy álönérzetének nem felelnek
meg az igen jól bevált „ismétlőkurzusok “ Pedig hiszen nem is lehetett
alkalmuk sok dolog megtanulására, igy például a csecsemőtáplálás
az utóbbi évtized alatt teljesen uj alapokon épült fel és ezt bizony
egy falusi orvosnak tudnia kell. Csakis igy lehet reményünk, hogy
a falusi csecsemőhalálozás csökken, csakis igy lehet reményünk, hogy
a falusi nép megtanulja a tanulnivalókat. Természetes, hogy az orvos
számára megfelelő anyagi biztosítékot kell adni és gondoskodni arról,
hogy a falusi orvosnak kedve is legyen a hivatása gyakorlásához.
Roth dr. értekezéséhez tervrajzokat is csatol és egy stílusos szép
házat mutat be, amelyet ő »Hygienisches Gemeindehaus«-nak nevez,
és olyan községnek szánja, ahol orvos van. Talán »községi egészség
ház«, »községi kórház« vagy hasonló néven lehetne nevezni. Ebben az
épületben minden megvan, amire szükség lehet a faluban: vizsgáló
szoba csecsemőknek, tuberkulotikusoknak; oltószoba, napközi tartóz
kodási hely gyermekek számára stb. Egy másik kisebb tervrajz olyan
községben volna felállítandó, ahol nincs orvos és ez az épület már
kevesebb helyiségből áll.
Ha nem is tökéletesek ezek az épületek, mindenesetre kiváló
szolgálatot teljesíthetnének, ámbár hiányoznak azokból a betegszobák,
pedig olyanokra minden községben szükség volna és ilyen betegszoba,
szülőszoba szinte nélkülözhetetlen. Csak igen röviden soroltam el
a Roth dr. könyvében foglaltakat, megfelelő kommentárral kisérve.
Fontos tanulság szűrődik le az elmondottakból. Ugyanis megtanít
bennünket arra is, hogy ne csak egy központnak az átszervezésében
keressük egy ország közegészségügyének a megoldását, hanem az
elsősorban ott a helyszínen kell megoldanunk a leginkább veszé
lyeztetett helyeken: a falukon. Egy egészségügyi minisztérium felállítása,
a központ átszervezése mindenesetre kiváló szolgálatot fog tenni,
a magyar közegészségügynek és bizonyos, hogy erre igen nagy szük
ségünk is van, de az is bizonyos, hogy szemünket nem szabad levenni
a még elhanyagolt falusi egészségügyről. A városok egészségügye
se kevésbé fontos, de sohase lesz egészséges város a mai viszonyok
mellett, amig a falusi egészségügyünk rendezve nincs, hiszen az állandó
élénk közlekedés mellett a városok is állandóan veszélyeztetve vannak
a ragadós, fertőző bajoktól, részben a közlekedés, részben az élelm e
zés utján. A falu egészségügyének a megoldása fontos feladat és Roth
dr. szép feladatot végzett az erről szóló cikkében megirtakkal.

Dr. Lévai Ödön.
—
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Hadiházasok kelengyéje.
Amily természetes és humánus a hadi házasságkötések meg
könnyítése, annyi árnyalata mutatkozik lassanként az elhamarkodott
lépésnek. Egy életre szóló szövetséget jól kell megalapozni és nem
nevezhető biztos alapnak a minden anyagiaktól eltekintő két-három
heti együttlét, amit aztán évekig tartó különélés követ. A pár heti
szabadságolás alatt kötött házasság nem gondoskodik az uj pár bútor
zatáról és konyhafelszereléséről, azt gondolván, elég idő kerül rá
a háború végén. Sok esetben azután hazakerül a fiatal férj mint rokkant
és a mai elviselhetetlen magas árak mellett az uj házasok vagy kép
telenek fészküket berendezni, vagy olyan adósságot vállalnak, amelynek
terhe összeroppantja előbb-utóbb a házasságot. E szomorú kilátásokat
akarják megkerülni a nagy német iparvállalatok, amelyek közül
a Friedrich Bayer & Comp, festékgyár r.-t. eberfeldi és leverkuseni
telepei a következő eljárást követik. Már a háború előtt emeltek egy
nagy áruházat, amelyben minden igénynek és tehetőségnek megfelelő
mintalakásokat állítottak ki, hogy munkásaik Ízlését fejlesszék és
a helyes vásárlásra tereljék. A kiválasztott berendezési tárgyak ugyan
azon kivitelben a cég közvetítésével szerezhetők be. E mintalakások
bemutatásával és közvetítésével a vevők sok haszontalan, felesleges,
Ízléstelen tárgy beszerzésétől tartatnak vissza, amit tudvalevőleg
a tájékozatlan vevőre szoktak tukmálni. A cég viszont mint nagyban
rendelő, a legjutányosabb feltételek mellett eszközölheti a beszerzést.
A lakberendezést már most a fiatal hadiházasok vagy bérben
bírják vagy megveszik. Bérletdij fejében a beszerzési ár 6°/o-át fizetik;
500 márkát érő lakberendezésért 30 márkát fizetnek évente heti 60
Pfenniges részletekben. Aki meg akarja venni lakberendezését, annak
a beszerzési ár 107o-át kell előzetesen letennie, ami a gyár munkás
takarékpénztárába fizetődik és 5°/o-ot kamatozik a betevő javára. Köte
lezi magát továbbá a vevő a beszerzési ár l°/o-át, tehát 500 márkánál
5 márkát havonta fizetéséből átengedni, ami szintén a takarékba megy.
Mihelyt a vevő takarékkönyve a befizetésekkel és időközi kamatokkal
megüti az 500 márkát, a lakberendezés a vevő tulajdonába megy át.
Jogában áll a vevőnek nagyobb részleteket is törleszteni, valamint
a vásárlástól is elállani. Ilyen esetben visszakapja a befizetett tőkét,
levonásával egy bizonyos összegnek, amely a bútor elhasználódásnak
és esetleg szükséges javításoknak ellenértéke gyanánt szerepel.
Nemcsak a nagy német iparvállalatok vették programmjukba,
hogy munkásaikat az otthon kultuszára neveljék és a hadi házassá
gokon segítsenek — egyesületi utón is történik gondoskodás —
bár nem ilyen rendszeres módon, a Brockensammlungok, Morzsabazárokutján. Hírlapi felszólítások, röpcédulák, levelezőlapok figyel
meztetik a tehetőseket sok felesleges, avult, megunt, hibás búto
rukra ; érte küldenek és költözéskor vállalják a padlás-, pincelom
eltávolítását.
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Egyéni népgon lozás.
Irta: Br. Fejérváry Szilassy Laura.

„The passion for the improvement
of the condition of the people by
the triumph of character and intelli
gence’be the life-blood of all your
actions.“

Most, amidőn Budapest székesfővárosa újjá szervezte
népjóléti igazgatását, s azzal kapcsolatosan a segélyre szo
rultak kinyomozásával, támogatásával, ellenőrzésével és
gondozásával megbízott közgyámok — ujabbi elnevezésük
„népjóléti megbízottak“ — munkája is jobban érvényesül
időszerűnek látszik ezzel a sokoldalú szociális tevékenységet
feltételező hivatással behatóbban foglalkozni.
A népjóléti megbízott — régebben közgyám — a szegénygondozás munkájában: „úgy a hatóságnak, mint a társa
dalomnak a legszélesebb néprétegekbe kihelyezett szerve“.
Egyetlen állandó kapocs és általános közvetítő a lüktető,
szenvedő élet, és egyrészt a hatóságok, másrészt a magá
nosok és a százféle irányban elszórt különböző jótékony
és szociális intézmények között. A népjóléti megbízott a
szegényügyi közigazgatás éltető lelke, mely megértő testvéri
érzelmekkel a hivatalos intézkedések merevségén enyhít, de
egyúttal nélkülözhetetlen dolgos keze is, amelynek segítsége
hiányában célszerű szegénygondozás el sem képzelhető és
méltán hozzátehetjük, hogy a szociális viszonyok jobbulásának
leghivatottabb előmozdítója. Misem bizonyítja ezt nyomatéko
sabban, mint az a körülmény, hogy eme válságos időkben,
amikor minden hadviselő állam a népgondozás intenzív
fejlesztését szinte elsőrahgu nemzeti érdekké emelte a különféle
háborús segélyakciók megindítása mellett, az általános törek
vés mindenütt olyan munkatársak megszerzésére irányul,
akik a segélyre szorultak gondozását a népjóléti megbízottak
munkaköréhez hasonló tevékenységgel vállalják.
8
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Mielőtt a népjóléti megbízott szép hivatásának mibenlétét
és kihatását részletesebben tanulmányoznánk, talán nem lesz
érdektelen a szegénygondozói rendszer mai kialakulásának
előzményeire rövid pillantást vetnünk.
Noha a nyugat több államánál az egyház és társadalom
kebelében régtől fogva találkozunk a rendszeres szegénygondozás törekvéseivel, a népjóléti megbízott mai intézmé
nyének alapját, Németországban Elberfeld városában fektették le
először. Elberfeld városa valóban dicséretes munkát végzett,
amidőn 1852-ben hozott szabályrendeletével a szegények
gyámolitása érdekében bevonta a polgárságot a hatóság
szolgálatába, kimondván, hogy ,.minden polgár köteles a sze=
gényügyi igazgatás egyik ingyenes tisztségére való meg=
választását elfogadni“. A szabályrendelet végrehajtó szolgá
lati utasítása pedig kiemeli, hogy a szegénygondozói állás
a „legfontosabb polgári tisztségek közé tartozik és miután
a szegénygondozók a reájuk bízott szegények jóléte érde=
kében és a község javára működnek, állásuk betöltéséhez
elsősorban szeretetre van szükségük“, majd kiadja az uta
sítást, hogy a szegénygondozónak „minden egyes eset
különleges körülményeibe be kell hatolnia, mert csak úgy
rövidítheti meg a segélyezés szükségét azzal, hogy gyá
moltja rövidesen ismét talpra áll“.* Az úgynevezett elberfeldi rendszer sarkalatos tételei egyébiránt a következőkbe
foglalhatók össze: ,,A szegénygondozó a szegénygyámoütás
nélkülözhetetlen szerve; működésétől függ a szegények sorsa,
valamint a szegénygyámolitás szociális és erkölcsi értéke:
a szegények barátjának és tanácsadójának kell lennie, aki
a segély nyújtásán kívül tanácscsal és tettel is mellettük
áll. Erre való tekintettel minden szegénygondozóra, hogy
az egyéni kezelés keresztülvihető legyen, legfeljebb csak
négy családot vagy magánosán álló szegényt kell bízni,
hogy viszonyaikat alaposan megvizsgálhassa és ellenőriz
hesse.“ Minden segély csak tizennégy napra engedélyezhető
és csak ujabbi vizsgálat után hosszabbítható meg. A szegény=
gondozó köteles tehát gyám oltjait kéthetenként legalább
egyszer lakásukon felkeresni. Az állandó személyes érint* Hanvai Sándor: A városi közgyám, a Budapesti Segítő Bizottság közleményei 1915.
január 1.
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kezés által a gondozására bizott szegénynek nemcsak anyagi,
hanem lelki szükségleteit is megismeri és a mutatkozó hiá
nyok kiegészítésére minden lehetőt megtehet. Elberfelden
különben a szegénygondozók nem csupán végrehajtó közegek,
hanem egyúttal a segélyeknek az üléseken való engedélyezési
jogával is élhetnek. Nagy súlyt fektetnek továbbá arra, hogy
a „Pfleger“-ek karában a közös ügyet a társadalom minden
rétege egyaránt szolgálja, ami a közszellemre érthetően
szerencsés befolyást gyakorol.
Az elberfeldi szegénygondozói rendszer tehát abból az elv
ből indul ki, hogy annyi segítő álljon rendelkezésre, ahányat
a közsegélyre szorulók száma m egkíván; főereje pedig két
jellegzetes vonásában rejlik: az individualizálásban, amely
minden esetnek külön egyéni kezelést biztosit, és a szegény=
gyám tisztségére felkértf városi polgárnak a hivatalos
szegénygondozásba való bevonásában, illetőleg kötelező rész=
vételében, ami, Hanvai Sándor szavaival élve „
a bürok=
ratizmus rideg alakiságait a szegénygondozásból kiküszö=
bölte és behozta a polgári érdeklődést és meleg szivet.
A közsegélyre szorult a szegénygondozóban már nem látja
a hivatalnokot, aki kötelességszerüen jön, hanem a barátot
ismeri meg — akinél vigasztalást és védelmet talál, nemcsak
anyagi, hanem más bajaiban is.“ *
Amint látjuk, az elberfeldi népjóléti gondozásban a leg
célszerűbb anyagi és erkölcsi támogatás biztosítása rendkívül
mélyreható szociális érzékkel párosul. A szegénység és egyéb
bajok mielőbbi megszüntetését, legalkalmasabb módon elő
mozdító egyéni kezelés erkölcsi és anyagi hatása felette
üdvösnek bizonyult; a rendszer legfőbb értékét és legtávolabbra
kiható befolyását azonban egyfelől a hatóság által a társada
lomra rótt nemes közreműködésben találjuk, amelynek révén
a gyengébbekkel szemben nyilvánuló, a kulturális haladásra
oly feltétlenül szükséges felelősség-érzet mindnyájunkban fel
éled és mélységesebbé válik, másfelől pedig a társadalom
legszélsőbb rétegeinek folytonos közvetlen érintkezésében,
úgyszintén a legkülönbözőbb elemeknek a szegénygondozás
magasztos közös céljára való tömörülésében.
* O p . cit. 3. o ld a l.
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Ha a különböző országok szegénygondozó intézményein
végig tekintünk, azt tapasztaljuk, hogy ott, ahol a népjóléti
gondozás munkájára súlyt helyeznek, ma már mindenütt
hódított az individualizáló rendszeren alapuló és gyakori
látogatásokkal egybekötött szegénygyámolitás. Eltérést csupán
a szegénygondozói tisztség beállításának módjában észlelünk.
Amig ugyanis a népjólétért oly bőkezűen áldozó angol szász
országok társadalma a segélyre szorulók állandó gyámolitását nagy népjóléti központokba szervezi és a hatóságoktól,
jóllehet velük egyetértőén és egymást kiegészítve, de mégis
teljesen függetlenül működik: addig Németország és Auszt
riának úgyszólván valamennyi számottevőbb városa a nép
gondozás szervezése körül, lényegtelen különbségektől
eltekintve, úgy szellemben, valamint a gondozói testület
szervezésében is Elberfeld példáját követi.
így jutott a szegénygondozói rendszer mihozzánk és az
1905-ben alkotott szegény ügyi szabályrendelet értelmében a
főváros hatósága a szegények istápolását még igen általános
formában ugyan, de közgyámokra bízza.
Sajnos azonban, a közgyámi intézményt a háborús
Ínség még felette kezdetleges állapotban találta s mondhatni,
hogy a népgondozás eme kiváló értékű munkája iránt az
általánosabb érdeklődés csak a háború alkalmával alakult
Segítő Bizottságok lelkesítő hatása alatt keletkezett.
A nagy háború harmadik éve azonban meghozta Buda
pest fővárosának a népjóléti központtal kapcsolatosan a sze
gényügyi — ma már népjóléti— igazgatás szervezése töké
letesítését s azzal egyidejűleg a közgyámok — népjóléti
megbízottak — intézményének kibővítését és megszilár
dítását. És amint látni fogjuk, a szabályrendelet utasításai
a népjóléti megbízott kötelességeit, alapjában véve, szintén
az elberfeldi elvekhez szabják.
A népjóléti igazgatás szervezéséről szóló szabályrendelet
33. §-a szerint a ,,népjóléti megbízott tisztségére nagykorú,
mindkét nemhez tartozó oly független, polgári jogaik teljes
élvezetében álló emberbarátok nevezhetők ki, akik e tiszt
betöltésére hivatottságot éreznek és elég szabad idővel ren
delkeznek. Állásuk tiszteletbeli.“ A népjóléti megbízott meg
bízatását választás vagy kinevezés utján kapja. Választott
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megbízottak a kerületi választmányi tagok, akiket a kerület pol
gársága a kerületi elöljáróságokról szóló 1893. évi XXXIII. t.-c.
alapján választ m eg; kinevezett megbízottak azok, akiket
a polgármester a népjóléti gondozás ellátására a kerületi
elöljáró előterjesztésére kinevez. Úgy a választott, m
a kinevezett népjóléti megbízottak jogai és kötelességei
egyenlők, azzal a különbséggel, hogy aki választás utján
kapja megbízatását, tagja a kerületi népjóléti bizottságnak,
mig a kinevezett megbízott csak akkor az, ha egyúttal körzeti
elnök vagy elnökhelyettes. De még abban az esetben is
a székesfőváros terhére eső segélyek engedélyezésénél csak
tanácskozó és nem határozó szavazata van.
A népjóléti megbízott fogadalmat tesz, hogy a tisztével
járó kötelességeinek pontosan eleget fog tenni. Hatáskörét
pedig a szabályrendelet 35. §-a a következőkben állapítja
m eg: ,.Kinyomozza a gondozására bízott közsegitésre szo=
rulónak életviszonyait, igyekszik a megállapított bajokon
a magánosok, a társadalom, illetőleg a hatóság igénybe=
vételével segíteni. Működése azonban az anyagi segítségben
ki nem merül, hanem gyámoltja életviszonyait továbbra is
figyelem m el kiséri, az élet nehéz gondjaiban mellette marad
és tanáccsal, jó szóval s ha kell, tettel továbbra is támo=
gatja.“ A népjóléti megbízott azonkívül „közreműködik mind
azokban az ügyekben, amelyekben a kerületi elöljáróság,
az árvaszék vagy más hatóság eljárását népjóléti ügyekben
igénybe veszi."
E helyen felemlítendő, hogy a szabályrendelet 48. §-a
szerint „az üzletszerűen kéregetőknek, csavargóknak és
munkakerülőknek nyilvánított egyének felett az állandó fel
ügyeletet a kerületi elöljáróság díjazott tisztviselőre is bíz
hatja.” Az önkéntesen működő megbízott mellé tehát alkalomadtán fizetett hatósági közeg is állítható.
Egy-egy népjóléti megbízottra legfeljebb öt-hat család
gondozása hárulhat. A megbízott felszólításait rendszerint
közvetlenül az elöljáróságtól kapja, jelentéseit pedig szintén
egyenesen, vagy esetleg körzete utján juttatja oda.
A népjóléti megbízottak ugyanis az egyes kerületekben
körzetek szerint csoportosíttatnak olyképpen, hogy egy-egy
körzetbe 20—30 megbízott jusson. Minden körzet élén elnök
—
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áll, akit a népjóléti megbízottak sorából a polgármester nevez ki.
Ezenkívül minden körzet saját kebeléből elnökhelyettest,
jegyzőt és pénztárost választ. A körzeti elnök legfőbb köteles
sége, hogy a népjóléti megbízottakat a tisztük helyes betöltése
céljából tanácsokkal és útbaigazításokkal ellássa. A vezetése
alatt álló népjóléti megbízottakat havonta legalább egyszer
ülésre hívja egybe, de egyébként is bizonyos megjelölt foga
dási időben sürgős ügyek megbeszélése végett rendelkezé
sükre áll.
A körzeti üléseken a megbízottak a népjóléti gondozásra
vonatkozó minden ujabbi hatósági határozatról vagy egyéb
intézkedésről értesittetnek. Megbeszélik a gondozásra szorulók
látogatásának, életviszonyaik kinyomozásának s a népjóléti
megbízott tisztével járó kötelességek teljesítésének módjait.
A megbízottak tapasztalataikról beszámolnak; az állandó
gondozásra vonatkozó ügyeket tüzetesen megtárgyalják és
a segélyezés módjára nézve javaslatot tesznek. Tudomást
vesznek a rendelkezésre álló segélyezési forrásokról, esetleg
gondoskodnak uj források teremtéséről; rendelkeznek a maguk
által gyűjtött pénz és egyéb adományok miként való felhasználása felett; megtárgyalják a körzetet érdeklő vala
mennyi közjótékonysági és népjóléti ügyeket és ezekben
a kerületi népjóléti bizottsághoz javaslatot tesznek.
A népjóléti körzetek tudniillik a népjóléti bizottságokhoz
olyképpen kapcsolódnak, hogy a körzetek elnökei és elnökhelyettesei állásuknál fogva a minden kerületben működő
népjóléti bizottság tagjai. A bizottság elnöke a kerületi elöl
járó. A kerületi népjóléti bizottságot, amelynek hatásköre
a közsegités tekintetében úgy a szegényellátás szükebb körére,
mint a gyermekvédelem, és általában a népjóléti gon
dozás tágabb körére terjed, szoros kapcsolat fűzi a népjóléti
központhoz s annak egyrészt a kerületben segítő társa,
másrészt a kerület népjóléti gondozásának érdekében javasla
tokat terjeszt a népjóléti központ elé. Emez összekötő kapcson
kívül az együttműködés fokozására minden kerületből egy-egy
körzeti elnök a polgármester meghívására a népjóléti központ
népgondozó szakosztályában foglal helyet, ahol kerületének
valamennyi körzete érdekeit képviseli és azokra vonatkozólag
javaslatokat tehet. (Amint tudjuk, a népgondozó szakosztály
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első feladat éppen a népjóléti megbízottak intézményének fej
lesztése és tevékenységüknek minden téren való támogatása.)
A népjóléti megbízott működésének ilykép való beállí
tásából világosan kitűnik, hogy minden megbízott közvetetlen
érintkezésben áll kerületének elöljáróságával, a kerületi nép
jóléti bizottsággal való összeköttetését pedig körzetének elnöke
biztosítja. A kerületi elöljáróságok és népjóléti bizottságok
a maguk részéről a hatósági ügykört illetőleg a városi
tanácshoz, a társadalmi ügykört illetőleg a népjóléti köz
pontba kapcsolódnak. Utóbbi pedig a hatósági és társadalmi
tevékenység gócpontjának mondható, főfeladata a koncentrált
erők minél behatóbb érvényesülése céljából, a fővárosban
létező valamennyi népjóléti intézményt harmonikus, egymást
kiegészítő együttműködésre tömöríteni és minden célszerűnek
látszó népjóléti törekvést a legmesszebb menő támogatásban
részesíteni.
Ezek után örömmel megállapíthatjuk, hogy az uj szer
vezés a népjóléti megbízottakat nemcsak a legelevenebb
érdeklődésre méltó működési körrel tüntette ki, hanem egy
szersmind szerencsés módon össze is kötötte mindama ható
sági és társadalmi tényezőkkel, amelyek a leghathatósabban
támogathatják a népjóléti megbízottak üdvös tevékenységét
és igy feladatai sikeres megoldásához a legszebb remé
nyeket fűzhetjük.
Hogy az emberszeretetnek ez a magasztos és jelentős
tevékenysége a gyakorlatban miként érvényesül, azt a régebben
fennálló szegénygyámi intézmények tapasztalatai legékesebben
tanúsítják. Az e téren elért eredményeket összefoglalva a
szegénygondozó munkája kihatásának három főtulajdonságát,
enyhítő, megelőző és alkotó jellegét, határozhatnék meg.
Tevékenysége enyhítőnek mondható ugyanis, amidőn
a többek között a csüggedt lelkekbe bátorságot öntve, az
égető nyomort pénzben, természetben nyújtott, (lakás, fűtő
anyag, étkezés, ruha, gyógyszer, szerszám stb.) illetve kiesz
közölt támogatással csillapítja. Amidőn a munkabíró egyént
kereseti forráshoz juttatja, a beteget kórházba vagy rend
szeres kezeléshez, a gyengélkedőt üdülőtelepre, a munkaképtelent, elhagyatottat, elaggottat megfelelő intézetekbe segíti.
Megelőző természetű, mert a gondjaira bízottaknál az
—

119

egészség épségben tartására, a tisztaságra, a jó erkölcsök
ápolására, az élelmiszerek minőségére, megfelelő lakásviszo
nyokra, az alkoholizmus és egyéb népártalmak és ipari beteg
ségek terjedésének meggátlására különös gondot fordít.
Azonkívül behatóan foglalkozik az anyák s gyermekek jólétének
sokoldalú kérdésével, a kezelőorvosok meghallgatásával a kór
házakból, szanatóriumokból kibocsátottak jövőjét kellő intéz
kedésekkel ujabbi visszaesések ellen biztosítani igyekszik, úgy
szintén a fogház vagy javító intézetekből kilépők helyzetének
szilárdítására törekszik. A családok anyagi s erkölcsi védel
mére a bevétel és kiadás között megfelelő egyensúlyt teremt,
netán újból fenyegető és romlást előidéző gyengeségek beálltát
pedig a viszonyok lehető megváltoztatásával és a jellemek
edzésével elhárít. Az ízlés s erkölcsök eldurvulását népszerű
előadások rendezésével, könyvek kiadatásával és különösen
kedélynemesitő szórakozások révén igyekszik megakadályozni.
Az esetek tüzetes megvizsgálása által az érdemeden
támogatásának útját állja és gondoskodik arról, hogy a segé
lyezésekre szánt eszközök valódi céljukat szolgálják.
Végül alkotó erővel bir a szegénygyám munkája, amenynyiben minden intézkedésénél, a jelennek tekintetbe vétele
mellett, a jövőre is építenie kell. Minden ténykedésével
ugyanis gondosan mérlegelnie kell, minő fejlődést enged,
minő biztosítékot nyújt, hogy pártfogoltja szilárd alaphoz
jusson, ahonnan majd saját erejéből haladhat tovább. A mo
dern népgondozásnak éppen az legnagyszerűbb jellemvonása,
hogy az átmeneti segítségen kívül mindama módokat és
eszközöket felkutatja és érvényesíti, amelyek az életek és
családok teljes rekonstruálását biztosítják.
A látogatási rendszer, a gyám és gyámolt között olykor
éveken át tartó folytonos személyes érintkezés az anyagi
egyensúly megteremtése mellett legkedvezőbb alkalmat nyújt
arra, hogy a gondozó a család jövőjét a modern tudo
mány alapján, mint például az eugenika, a gyermekek fejlő
dése, a tehetségesek érvényesülése és egyáltalán minden
haladást előmozditó irány szempontjából is lehetőleg biztosítsa.
Ugyanazon eszmék kitartó hangoztatásával, az alapvető eré
nyeknek, amilyenek például az igazságszeretet, az össze
tartás, az egészséges hazaszeretet, élesztését és fejlődését
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jelentékenyen elősegítheti. És pártfogoltja figyelmét a gyám
oly alkalmak felé is terelheti, amelyeknél környezete, városa,
hazája, az emberiség javára a legegyszerűbb és legszegényebb
polgár is közremüködhetik. Hogy az állandó gondozás, amely
a baráti érintkezést biztositó rendszeres, gyakori látogatá
sokon alapul, minő gyönyörű eredményekhez vezet, legvilá
gosabban látjuk a számtalan esetből, melylyel a gyakorlatban
találkozunk, ahol a legkétségbeejtőbb helyzetben sínylődő
család lelkiismeretes, okos gondozás mellett, egynéhány év
leforgása alatt teljesen életrevalóvá és önálló haladásra képessé
vált. Sőt, jótevője hivatásának szépségétől áthatva, nem egyszer
történt, hogy az immár talpra állított egyén a népgondozói
munkából maga is részt kívánt venni. Néha csodával határos
az a változás, amelyet az olyanokkal való baráti érintkezés hoz
létre, akiknek eddig önzetlen cselekedetekről, gyengéd érzelmek
ről fogalmuk sem volt. Ez a nemes befolyás a jellemek oly
átalakulását idézi elő, amelyek az egyének életében valóban
sorsdöntőén hatnak. Valódi értékét különben mi sem bizo
nyítja jobban, mint az a tény, hogy a gyám és gyámolt
között létrejött kölcsönös barátság a szükséget igen gyakran túl
éli és mindkettő életének gazdagítására továbbra is fen marad.
Minthogy a népjóléti megbízottat hivatásának gyakorlása
a gazdaságilag gyengébb néposztály legkülönbözőbb ele
meivel állandó érintkezésben tartja, befolyása természet
szerűleg, idővel a társadalom szélesebb rétegeire is átterjed,
ahol a dívó szokásokat, felfogásokat, a közszellemet lénye
gesen javíthatja és minden mozgalom lelkes előidézőjévé
válik, amely az általános színvonal emelését célozza. És eme
befolyás, magától értetődik, akkor érvényesül legjobban,
amidőn a megbízottak kara egységesen szervezett testületté
tömörülve, általánosan elismert hasznos tevékenysége révén
kivívott tekintélyének egész súlyával a közvéleményre reá
nehezedhetik.
Amint a gyakorlat mutatja, szegénygondozók kezdemé
nyezéséből alapított otthonok, férfiak, nők, fiatalkorúak szá
mára létesített körök, olvasószobák s az általános művelt
séget fejlesztő egyéb intézmények, egész városnegyedekre üdvös
hatásúak voltak. Az Egyesült Államok több városában népsze
rűén megindított „Better Babies“ nevű mozgalom, amely
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szórakoztató és oktató előadások és gyermekkiállitások kere
tében a csecsemővédelmet szolgálja, játszóterek szaporítása,
majd a parlagon heverő telkek nagyarányú megművelése, újabb
iparágak meghonosítása stb. mind-mind, a jövőre nézve hasznos
olyan mozgalmak, amelyek ösztönzése többnyire a segélyre szo
rulókat látogató testület tagjainak ösztönzéséből keletkeztek.
De kiváló szerepe juthat a népjóléti megbízottnak a
lakásviszonyok javításáról, a munkafeltételek méltányos meg
állapításánál, különösen pedig a gyermek- s otthonmunka
szabályozásánál is. Mint a gyengék s nélkülözők életének
közvetetlen ismerője, aki hivatásánál fogva nehéz sorsukban
valósággal osztozik és akinek magának is harcolnia kell
a pártfogoltjait sújtó temérdek viszásság és igazságtalanság
ellen, ezek megszüntetésére irányuló törekvésekhez a legbecsebb adatokkal szolgálhat. Amint ezt dr. Varró István,
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara titkára „A köz
gyámok szociálpolitikai feladatairól“ tartott előadásában oly
találóan fejezte ki: „Mindenütt, ahol szociális, reformokról van
szó, a szakemberek között a közgyámnak is ott a helye.“
Ennek igazságát különben tények is bizonyítják és már több
olyan szociális értékű törvényes rendelkezéssel találkozunk,
amely a szegénygondozó közbenjárása folytán és tapaszta
latai alapján lépett életbe.
A polgári együttérzés és emberszeretettől sugalmazott
gyámolitói tevékenység eme rövid áttekintéséből is tisztán
kivehető, hogy a munka legfontosabb és legszebb része
valóban az anyagi segítésen túl kezdődik, és hozzátehetnők,
hogy beláthatatlan távolságokba, gyönyörű magaslatok felé
vezet, ahová a népjóléti megbízott az ideiglenes segélynyújtás mellett pártfogoltjai jövője érdekében minden
rendelkezésére álló erővel törekszik. Természetes tehát, hogy
tevékenysége nem szoritkozhatik a szorosan vett gyámolitásra, hanem éppen a jövőre való tekintettel, mindazok munka
társává szegődik, akik a támogatásra szorulók érdekeit védik és
reájuk nézve kedvezőbb viszonyok kialakulását sürgetik.
Magától értetődik azonban, hogy az élet ily gazdag
kifejtéséhez, a nagy célok ily komoly, felelősségteljes szolgá
latához, az elberfeldi utasításban oly szépen kiemelt szereteten kívül a szegénygondozó alapos tudásra is rászorul.
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Legelőször is kellő tájékozottsággal kell bírnia mindama
segélyezési forrásokról, eszközökről, módokról, amelyek a
legkülönbözőbb helyzetek alkalmával igénybe vehetők. Így
tehát személyesen meg kell ismerkednie minden nép
jóléti vagy szociális vonatkozású állami, városi vagy társa
dalmi intézménnyel, hogy szükség esetén eredményesen
fordulhasson oda. Általános gyakorlati ismeretek kellenek
a környezettanulmány, a segélynyújtás beállítása és a segélyre
szorultak gyámolitása alkalmával követendő eljárás tekinte
tében is.
Hogy azonban a népjóléti megbizott teljesíthesse hivatá
sának az imént hangoztatott legjelentősebb részét, hogy a
különböző helyzeteket helyesen megítélhesse, megfelelő
irányítással szolgálhasson, egészségesebb viszonyokat teremt
hessen, múlhatatlanul szükséges, először is, hogy a szegénygondozástól elválaszthatlan látogatások mély értelmével és
hatásával behatóan foglalkozzék. A rövid időközökben ismét
lődő látogatások rendszerét angolul „friendly visiting“-nek
hívják, amely elnevezés jól kifejezi a cél lényegét. Ugyanis
hogy befolyásunkat érvényesíthessük, meg kell azt előbb
szerezni. Tartós befolyás pedig csakis a kölcsönös rokonszenv alapján létesülhet. Minden gyámolitónak első gondja
legyen tehát a reábizott egyén bizalmát, szeretetét kiér
demelni és megnyerni. És minthogy a személyes érint
kezés alkalmával a bizalom kivívása körül szükségszerüleg
nagy egyenlőtlenségek kisimításáról, nagy problémák meg
oldásáról lesz szó, a pártfogónak megelőzőleg bele kell
mélyednie mindama szempontok tanulmányozásába, amelyek
a feltétlenül kívánatos baráti érintkezés legtökéletesebb
kialakításához járulhatnak.
De tanulmányait tágabb mezőkre is ki kell terjesz
tenie és annak az osztálynak minden rétegével meg kell
ismerkednie, amelyhez pártfogoltjai élete fűződik. Meg kell
tudnia, hogy ott minő az egyén, család s társadalom
helyzete szociális, közgazdasági, egészségügyi vonatkozá
saiban; mik az emberek között uralkodó szokások, előíté
letek, miben keresnek pihenést, szórakozást, mik az elszegé
nyedésnek, szerencsétlen körülményeknek mélyen fekvő
rugói, és erejüket honnan vették? Tanulnia kell végül,
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hogyan lehet helyes következtetésekhez jutni, elveket a gya
korlatban alkalmazni? Természetes, hogy ha a megbízott
a közállapotokra is óhajt üdvös hatást gyakorolni, vagy
akárcsak a védelmi rendszabályok alkalmazásának ellen
őrzésére is szorítkozik, a törvényes intézkedéseket meg
kell ismernie, amelyek hivatva vannak védencei érdekeit
biztosítani.
A népjóléti megbízott gyakorlati és elméleti kiképzése
ennélfogva tisztségének kielégítő módon való betöltéséhez
feltétlenül szükséges. Minél nagyobb tájékozottsággal fog ren
delkezni a megbízott, annál gyorsabb s teljesebb megoldást
fog találni az elébe jövő egyes esetek lebonyolítására és
érdeklődését annál tágabb körre terjesztheti ki.
Ott, ahol, mint Angliában, Németországban, az EgyesültÁllamokban a társadalomtudományi kérdéseket régebb idő
óta tanulmányozzák a szociális téren működők, ott a szegény
gondozók képzése is, többé-kevésbbé beható tanulmányok
utján történik. Az Egyesült-Államokban például már közel
harminc éve foglalkoznak a „szociális munkás“ képzésével.
Arra az álláspontra jutottak ugyanis, hogy akit oly súlyos
felelősség terhel, akinek éppen az élet legválságosabb pillana
taiban határoznia kell életek, egész családok sorsa felett,
csak úgy mint az orvos, külön szakképzésre szorul. S e
felfogás megerősödése óta rohamosan nyíltak a szociális
iskolák, eleinte többnyire tudományos intézményekkel, vagy
egyetemekkel kapcsolatban ; utóbbi időben azonban a legkivá
lóbb filantropikus iskolák társadalmi szervezetek jóvoltából
létesültek.
Talán nem lesz érdektelen, ha közelebbről foglalkozunk
a többi között annyira említésre méltó new-yorki „School of
Philanthropy“-vel a társadalom által csakis „szociális mun
kások“ (social-worker) kiképzése céljából alapított, rendkívül
magas színvonalon álló szociális iskolával. Emez iskolában,
amelyhez hasonló intézménynyel az ország legtöbb nagyvárosá
ban találkozunk, a legjelesebb szaktanárok tartanak előadásokat,
amelyek két évi tanfolyam keretében a szociális munka
valamennyi ágazatában szakszerű oktatást nyújtanak. A beirat
kozás felvételi vizsga -alapján történik. A tanulási idő heti
negyven órára van szabva. Amint azt már más helyen
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leírtuk,* a „School of Philanthropy“ tantervét a legnagyobb
körültekintéssel állítják össze, hogy a hallgatók minden szo
ciális érdekű kérdéssel minél behatóbban foglalkozhassanak.
A tanterv felöleli a társadalomtudományi munka történetét és
fejlődését, alapelveinek és technikájának magyarázatát. Az elő
adások keretében tárgyalják a családi életet, eugenikát,
a lakásviszonyokat, a szórakozás s játék egészségtani, lélek
tani, nevelési, erkölcsi s közgazdasági jelentőségét; az ipari,
közgazdasági viszonyokat, a munkás s munkaadó között
fennálló kapcsolatot; megvilágítják az úgynevezett „neigh
bourhood work“-öt, azaz a környezetbeli viszonyok javítását
célzó munkát; úgyszintén a szociális telepek (settlements)
fontos befolyását; foglalkoznak a segítségre szorulók külön
böző típusaival, a célszerű segély beállításával, közegészségügygyel (ide tartoznak a rendkívül széles körre kiterjedő
prophylaktikus mozgalmak) továbbá kriminológiával, az állam,
városok és társadalom szociális érdekű vonatkozásaival,
kiválóbb emberbaráti s közérdekű intézmények megismerte
tésével. Végül a jelen állapotokat kimerítő statisztikai ada
tokkal illusztrálják.
Az elméleti előadásokat gyakorlati oktatás egészíti ki,
amennyiben az osztály, megfelelő vezetés mellett, a leg
fontosabb szociális jelentőségű intézményeket, egyleteket stb.
meglátogatja. A hallgatóknak azonkívül alkalmuk nyílik, hogy
szakemberek kíséretében a segélyre szorulók között az egyé
nekkel, családokkal, csoportokkal való bánásmód technikáját
a helyszínén elsajátíthassák. (Hogy a gyakorlati kiképzés nem
sinecura, bizonyítja például a philadelphiai szociális iskola
tantervében foglalt megjegyzés, hogy a hallgatók az első
félév alatt legalább huszonöt helybeli, szociális irányban
működő intézmény rendszerével és munkakörével tartoznak
megismerkedni.)
A második évfolyamban a hallgató már specializálja leendő
munkakörét s legtöbb idejét emez irányban való kiképzésére
fordítja. A gyakorlati munka ekkor már jóval több, mint
az első évben.
* „Sociábhygienes mozgalmak Amerikában“ — „Népegészség
X. évfolyam 1. sz.

és

Tuberkulózis.“
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A tanfolyamok befejezésével s a vizsgák letétele után
a rendes hallgató oklevele alapján, hol mint hatósági tiszt
viselő* vagy valamely társadalmi intézmény fizetett alkalma
zottja, hol mint önkéntesen működő, lép a szociális ügyek szol
gálatába. A hosszabb ideig tartó képzést természetesen azok
veszik leginkább igénybe, akik a szociális ügyek szolgálatát
kereseti forrásul választották. A szociális munkára való ily
szakszerű előkészítés valóban mindenütt felette kívánatos
volna. Megdöbbentő elgondolni, hogy eddig hány társadalmi
szervezet, habár igen tekintélyes pénzösszegekkel és kiterjedő
munkakörrel bir, a hatóságoknál divó állapotokról nem is
szólva, kénytelen a súlyos felelősséggel járó kényes munkát
jobb hiányában a legelemibb szaktudást nélkülöző tisztvise
lőkkel végeztetni. Holott a szakszerűen képzett munkaerő
a cél érdekét túlontúl jobban szolgálná, egyúttal pedig uj s
előkelő pálya nyílna meg azok számára, akik kenyérkeresetre
szorulnak s túlzsúfolt pályákon érvényesülni nem bírnak.
A hosszabb időre kiterjedő tanfolyamokon kívül általá
nosabb természetű, többnyire esti vagy nyári előadások,
vagy tanfolyamok is vannak olyanok részére, akik egyéb
elfoglaltságuk következtében kiképzésükre huzamosabb időt nem
szentelhetnek. Sok helyen vitaestélyeket rendeznek, ahol egyes
esetekről kimerítő eszmecsere folyik. Vannak azután tuda
kozódás és tanulmányozás céljából felállított központok, ahol
a tájékozatlanabb vagy tudásra vágyó, szociális téren működő
egyén megfelelő szakemberek vagy könyvek révén felvilágo
sítást nyerhet. És nem szabad számon kívül hagyni a rop
pant érdekes és nagykiterjedésü irodalmat sem, amely kiváló
folyóiratok mellett rengeteg sok, kitűnőnél kitünőbb szakkönyv
ből áll. Hogy mást ne említsünk, éppen a segélyre szorultak
látogatásáról és az egyes esetek elbírálásáról is már köte
teket írtak.
Magyarországon, ahol az utolsó évekig a közönség el
enyészően csekély része érdeklődött a szociális ügyek iránt,
minek következtében korszerű fejlődésük határozottan hátra
maradt, a népjóléti megbízottak, vagy egyéb szociális irány
* Nevezetes, hogy az Egyesült Államokban a szolgálati képzettséget annyira specia
lizálják, hogy például a börtönök fótisztviselóinek a fegyencekkel való bánásmódról, s e
kérdéssel kapcsolatos egyéb tárgyakról külön beható tanulmányokat kell végezniük.
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zatokban működők képzése is még igen szűk mederben folyik.
Szociális munkára képesítő rendszeres tanfolyamokat eddig
egyedül a Szociális Misszió Társulat szervezett. Télen több
hónapon át gyakorlati képzéssel kiegészített előadások folynak,
a melyeket úgy rendes, valamint rendkívüli hallgatók látogat
hatnak.
Hivatalos részről a népjóléti megbízottak útbaigazítására
szerkesztett két útmutatószerü könyvecskén kívül csak a
Budapesti Közjótékonyság Évkönyve szolgál. Ez régen nél
külözött általános tájékoztató, a fővárosban működő vala
mennyi hatósági és társadalmi közjótékonysági szervekről,
egyletekről, intézményekről, rövid s mindamellett eléggé ki
merítő adatokat tartalmaz, a különböző egyletek működéséről
gyors áttekintést nyújt, végül pedig a kerületek körzeti beosz
tását, a népjóléti körzeti elnökök és megbízottak nevét s lakását,
a felügyeletükre bízott utak, utcák és terek megnevezésével
együtt közli. Emez általános útbaigazítást nyújtó könyvek
mellett egyes elevenebb életű körzetek a népjóléti megbízott
nehéz hivatásának megkönnyítésére szaktekintélyek meghívá
sával igen értékes előadásokat is rendeztek, mindamellett
azonban a népjóléti megbízottak a hivatásuk kellő betöltésé
hez oly elengedhetetlenül szükséges rendszeres kiképzést, saj
nos, mindmáig kénytelenek voltak nélkülözni. Remélhető azon
ban, hogy a népjóléti igazgatás új szervezése következtében a
hiány mihamarabb orvoslásra talál, s minden népjóléti meg
bízottnak módjában lesz magát feladatainak minél tökéletesebb
megoldására megfelelő előtanulmányok révén előkészíteni.
A népjóléti megbízott munkakörét és kiképzését feltüntető
eme vázlatos tanulmány után szabadjon még kiegészítésül
egynéhány érdekes számadatot említenünk. Hanvai Sándor
„A székesfőváros népgondozó rendszerének továbbfejlesztése“*
eimén irt közleménye szerint az 1915. év elején Budapesten
1128 férfi és 712 nő vagyis mindössze 1840 közgyám, illetőleg
népjóléti megbízott működött. Az 1916. év elején pedig a fenti
szám 1676-ra — 994 férfire és 682 nőre — apadt; a háború
második évében tehát a közgyámok, illetőleg népjóléti meg
bízottak száma 164-gyel csökkent, s amint értesülünk, a háború
* Városi Szemle 1916. évf. 9 —12 számában.
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kezdetén lelkes felbuzdulásban vállalt kötelesség teljesítéséről
azóta is számosán lemondottak.
A népjóléti megbízottak foglalkozás szerint való megosz
lásáról Hanvai az alábbi igen érdekes táblázatot közli és a
budapesti s berlini állapotokat a következőkben hasonlítja
össze:
B erlin

B udapest
A közg y á m o k p o lg á ri fo g la l
k o zá s á n a k m e g je lö lé se

a köz
gyámok
száma
*

Iparos ..................................
Kereskedő ...........................
Gyáros, vállalkozó, intézeti
igazgató ...........................
Mérnök, építész, vegyész...
Vendéglős, kávés ...............
Orvos, állatorvos, fogorvos
Gyógyszerész .....................
Ügyvéd, közjegyző...............
Tanár, tanító, iskolaigazgató
Pap, egyházi hivatalnok ...
Köztisztviselő .....................
Magántisztviselő ...............
író, szerkesztő, művész ...
Ház- és telektulajdonos ...
Magánzó, tőkés ...............
Ipari és kereskedelmi alkalmázott.................................
Egyéb foglalkozásúak_ ...
Nők .......................................
Összesen ...

° /o -O S

aránya

a köz
gyámok
száma

°/o-os
aránya

1

82
149

4-9
89

2299
837

408
14-9

69
29
12

4 1
1-8

26

2-2
0-5
5-9
78
1-3
10-6
23
0-9
23
1-5

351
98
140
52
58
5
265
35
351
218
5
344
204

6-2
1-7
25
0-9
1-0
01
46
0-6
62
39
0T
6T
36

21
37
682

1-2
22
40-8

98
134
157

2-3
28

1676

100

5651

100

38
8
97
131
22
179
39
15

40

08

1-7

Mig eszerint „Berlinben — úgymond — szegény-gon
dozói tisztségre leginkább iparosok és kereskedők vállalkoz
nak, az előbbiek 40 8%, az utóbbiak pedig 14 9% erejéig,
addig Budapesten ez a két foglalkozási ág a jótékonyság eme
munkájából csak 4'9%, illetőleg 8'0% erejéig veszi ki részét.
Igen feltűnő a nők arányszámkülönbözete is, mert mig
Berlinben a közgyámoknak csak 2'8%-a nö, addig Budapesten
40 8%-a. Nálunk a 682 női közgyám közül önálló keresetű
132, mig háztartásbeli 550.
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A táblázat érdekes számai közül tanulságosak a „háztulajdonos“ és „tőkés“ rovatai is. Eme boldog függetlenek
úgy látszik sem Budapesten sem Berlinben nem hódolnak
túlságosan a gondozói hivatás szépségének. A nők aránylag
csekély számával kapcsolatosan megfigyelésre méltó, hogy
az angol-szász országokban, ahol a „visiting-system“ (látoga
tási rendszer) jóllehet más keretek között, de széliében el
van terjedve és a melyben a társadalom minden rétege, a
legelőkelőbbek és legvagyonosabbaktól a legszerényebb pol
gárig igen tevékeny részt vesz, a szegény-gondozók zömét
éppen nők képezik, aminek egyik oka talán a függetlenebb élet
módban és szabadelvűbb alapokra fektetett nőnevelésben rejlik.
A népjóléti megbízottak (akkor még közgyámok) az 1916.
év elején megállapított létszámára (a fővárosnak abban az
időben 1676 közgyámja volt) visszatérve és tekintetbe véve
az individualizáló szegénygondozás ama föltételeit, mely szerint
annyi gondozó álljon rendelkezésre, a hányat a közsegélyre
szorulók száma megkíván, a háború alatt rohamosan növekedő
nyomor jelenségeivel szemben önkéntelenül felmerül a kérdés,
hogy a szegénygondozás kielégitő ellátására Budapesten hány
népjóléti megbízottra volna még szükség. Hanvai a fent
idézett tanulmányában e kérdéssel is foglalkozik és különféle
statisztikai adatokat alapul véve, a háború után népjóléti
gondozásra szoruló családok számát 20,000-re teszi. E szerint
pedig, minden megbízottra hat családot számítva, a főváros
nak mindössze 3333 népjóléti megbízottra volna szüksége,
ami annyit jelent, hogy az 1916-iki létszám lényeges kiegé
szítésre szorul. A megbízottak számát ugyanis legalább
1657-tel kellene szaporítani. Ha már most e számok mellett
tekintetbe vesszük, hogy egy-egy népjóléti megbízottra sikeres
működésének kockáztatása és esetleges hivatása elhanyago
lása nélkül, legfeljebb hat család gondozása hárulhat, ami
magában véve is elég nagy elfoglaltságot jelent, úgyszintén
azt a körülményt is, hogy alkalmas ellenőrzés és gondozás
hiányában a nyújtott segély célját téveszti, vagy legalább is
kellő eredményre nem vezet; és ha még meggondoljuk, hogy
a fent kimutatott 20,000 gondozásra szoruló családhoz — a
rokkantak, özvegyek és hadiárvákról nem is szólva — a hadbavonultak hozzátartozói közül olyanok is hozzászámitandók, akik
9
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könnyen megérthető okokból, rendes körülmények között
segélyre nem szorulnak, — s ennélfogva az általános gon
dozottakkal nem azonosithatók — de a megbízottak beható
figyelmét a háború tartama alatt még feltétlenül igénylik: a
szükséges munkaerő nagy hiánya valóban megdöbbentőnek
mondható. S a helyzet annyival kevésbbé kielégítő, mert
kívánatos, hogy a jelölt számnál még jóval több megbízott
legyen. Hiszen minél kevesebb család esik egy-egy meg
bízottra, annál alaposabban láthatja el kötelességét és a
munkához olyanokat is megnyerhetünk, akik nagyobb lekö
töttséggel járó tisztséget nem fogadhatnának el.
Az elmondottakból láthatjuk, hogy a népjóléti igazgatás
mai szervezésénél fogva a népjóléti megbízott hivatásának
érvényesítése elé nagyszerű lehetőségek nyílnak. Az elberfeldi
gyámolitási rendszer, határozott alapokra fektetve immár nálunk
is meghonosul és példátlanul szép sikerekre vezethet. Mond
hatnék, hogy minden egyes segítségért folyamodó baja gyöke
res orvoslásra találna, ha elegendő kéz volna, a mely a kellő
helyen, a kellő módon segít. Világos tehát, hogy megfelelő
számú megbízottnak a munkakörhez való megnyerése és kép
zése a legnagyobb fontosságú és égetően sürgős feladat, a
mely a legközelebbi jövőtől várja megoldását.
Mint a közölt adatokból kitűnik, Budapest polgárságának
tekintélyes része még nem ébredt az elberfeldi rendszernél
oly nagy szerepet vivő ,,Bürgersinn“ jelentőségének tudatára.
A polgári együttérzés, amely a célszerű népgondozás leg
erősebb oszlopa, nálunk még csak zsenge hajtás és sokat
kell fejlődnie, amig támaszul szogálhat.
Ámde azt hisszük, hogy a fejlődés biztos irányban halad.
Noha az utolsó években apadt is az önkéntes munkaerő, és
némely körökben ama bizonyos polgári együttérzéssel szem
ben a legérthetetlenebb közönnyel találkozunk, mégis a háború
alatt a népgondozás terén elért tagadhatatlan eredmények
olyan természetűek, hogy nyomukban csak újabb haladás
következhetik. Ama vívmányok közül különösen örvendetes
jelenségnek tekinthető az együttműködés iránt való általáno
sabb törekvés, amely az irányadó körök, hatóságok és a tár
sadalom részéről mindinkább kifejezésre jut. Mintha „szocia
lizálódnának“ a hatósági népjóléti intézmények, az iskolák,
130
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kórházak, klinikák is, ami kétségtelenül nagy részben a
háború kitörésekor munkába állt nagy számú önkéntes erő
befolyásának köszönhető. Az együttérzés fejlődésének másik
jelét ama tényben látjuk, hogy a rettenetes háború által
szükségessé vált nagyarányú segélyakciók az azelőtt oly mosto
hán kezelt „szegényügyet“ számottevő nemzeti érdekké avat
ták és az eddigi „közjótékonyság“ sokféle törekvését szociális
értékű tevékenységgé emelték.
Végül, hogy a minket legközelebbről érdeklő munkakörhez térjünk vissza, a népjóléti megbízott sikeres tevékeny
ségének kilátásai az uj szervezéssel lényegesen javultak. Ami
kor ugyanis a megbízottnak módjában lesz nehéz feladataira
kellően felkészülni és amidőn körzetében mindenkor meg
felelő támagatásra talál, eredményes munkája biztosítása a
megbízottak sorába kétségtelenül uj erőket fog vonzani. A
népjóléti központ kiválóan modern intézménye keretében pe
dig a polgári együttérzés fejlesztéséhez, a szociális eszmék
kialakításához a legszerencsésebb talaj kínálkozik. És méltán
remélhető, hogy a mai demokratikus hitvallás idejében a
népjóléti igazgatás nagy szabású újjászervezésének hatása
nem fog elmaradni és sikerülni fog minden önkéntes erőt
oda terelnie, ahol ’szerencsétlen testvérével szemben az
emberszeretet adóját leróhatja, ahová a kor szelleméhez
méltóan, nem önfeláldozás, de önérzet parancsol, oda ahol
a privilégiumokat meg lehet osztani, az ellentéteket kiegyenlí
teni, a demokrácia legszebb követelményének, a testvériségnek
magasztos jogaival élni.
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Beszámoló
azV. kerületi Népháza Közművelődési Szakosztályának
1916—17. évi működéséről.
Irta: Varsányi Géza.

Bevezető.
Az idők jele, hogy az V. kér. Népháza Közművelődési
Szakosztálya most lép első alkalommal külön évi jelentéssel
a nagyközönség elé. Azok a nagy problémák, amelyek ma
a világ minden kulturnépének bensejében megoldást keresnek,
a Közművelődési Szakosztály műhelyeiben is érlelődnek.
A nagy, demokratikus átalakulás, a világ sorsa intézésének
a népek kezébe való átadása különösebb fontosságot, az
eddiginél nagyobb jelentőséget kölcsönöznek mindazoknak az
intézményeknek, amelyeknek föladatuk a nép mivelése, lelke
tartalmának a növelése. Nem játszhatja tovább Szakosztályunk
sem a Hamupipőke szerepét, nem szerepelhet továbbra is
egy nagy közjótékonysági egyesületben dekórumként, hanem
helyet követel magának, önállót, magamagáért. Gyakorlati
szempontból is kívánatos a külön beszámoló. A mi műkö
dési évünk szeptembertől szeptemberig tart, a közös jelentés
pedig a polgári év keretei között mozog. A mi munkánkról
tehát nem adhat egységes képet*
Eötvös József báró, a legnagyobb magyar kulturpolitikus,
már 1867-ben megállapítja egyik rendeletében, amelyben
fölhívja a társadalmat, hogy országszerte, lehetőleg minden
községben „népmívelődési egyesületeket“ alapítsanak: „Meg
kell gondolnunk, hogy a jogegyenlőség elve, melyet utolsó
törvényeink kimondták, mindaddig puszta szó, sőt bizonyos
körülmények között nagy veszély marad, mely az államot
fenyegeti, mig a nemzet azon osztályai, melyek politikai
jogokkal ruháztattak föl, azoknak gyakorlására megkivántató
*

L.
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műveltséggel nem bírnak.“ Mennyit nyernek jelentőségükben
e szavak ma, amikor a nemzet sorsának az intézése igazán
a legszélesebb néprétegek jogává és kötelességévé válik.
S ha eddig a humanizmus, a jótékonyság, vagy egyesek
buzgalma volt a népművelő, szabadoktató törekvések rugója,
ma valósággal állami föladat, hogy pótoljuk azokat a mulasz
tásokat, amelyek ezen a téren 67 óta történtek. Indokolt
tehát, ha a Közművelődési Szakosztály alkalmat keres, hogy
szélesebb körben tegye ismertté céljait, szándékait, törek
véseit; azt a munkát, amelyet eddig végzett, s a társadalom
minden rétegétől nyerjen támogatást, buzdítást a megkezdett
munka folytatására, a meglevő keretek kibővítésére.
Alább részletesen beszámolunk mindarról, amit eddig
tettünk. S mivel általánosabb képet akarunk nyújtani, lehe
tőleg kiterjeszkedünk intézményeink ismertetésére is, s olyas
mit is elmondunk, ami egyébként az évi jelentés keretén
kívül esnék.*
A Szakosztály működése tulajdonképpen kettős irányú:
szabadoktató munkával és Settlementszerü berendezésekkel
iparkodik elérni azt az egységes célt, hogy ha az embereket
műveltebbekké tesszük, ha alkalmat adunk az u. n. alsóbb tár
sadalmi osztályoknak kulturigényeik kielégítésére s evvel lelkűk
javait gyarapítják; másfelől olyan berendezéseket létesítünk,
ahol a legkülönbözőbb társadalmi osztályok tagjai — minden
társadalmi előítélet, rosszul értelmezett osztályöntudat elle
nére — emberként találkozhatnak s megismerhetik egymásban
az embert: egy jobb, szebb, igazságosabb alapokon nyugvó
társadalom érdekében dolgozunk.
Nem tudtuk minden tervünket valóra váltani. Helyünk
sincs megfelelő, mert csak más szakosztályok vendégeként
használjuk a termeket (a könyvtárhelyiségek kivételével),
anyagi erőnk sincs akkora, hogy bátran kezdhettünk volna
újításokat, amelyek egyúttal több kiadást jelentenek, s végül
legjobban nélkülözzük az önkéntes segitömunkásokat, akik
egyéni közszolgálatra való készségüket ajánlanák föl e gyö
nyörű munka céljaira.
* L. idevonatkozólag : H a n v a i S á n d o r : A s z é k e s f ő v á r o s i V . k e r ü l e t i N é p h á z a .
A Társ. Muzeum kiadása. Dr. L é v y L a j o s n é : A z a n g o l S e t t l e m e n t e k é s a N é p h á z a . Bpest, 1914,
Hornyánszky. V a r s á n y i G é z a : N é p h á z a , S e t t l e m e n t , V o l k s h e i m . A Társ. Muzeum kiadása.
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Meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy itt köszönetét
mondjunk általánosságban mindazoknak, akik munkánkban
segédkeztek. Legelső helyen a székesfőváros tekintetes Taná
csát kell megemlítenünk, mint olyan testületet, mely a leg
nagyobb megértéssel, igen hathatós anyagi és erkölcsi támo
gatással segíti valóra váltani eszményeinket. Az Országos
Szabadoktatási Tanács Elnökségét, amely szabadoktató mun
kánkat méltányolva, állami segítséget eszközölt ki számunkra;
az V. kér. Általános Közjótékonysági Egyesületet és kivált
képp ennek ügyvezető elnökét, Hanvai Sándor kir. tanácsost,
aki nagy gyakorlati és elméleti tudásával készségesen segített
bennünket S iparkodott az anyaegyesületben irántunk egyéb
ként is meglevő hajlandóságot fokozni, gyarapítani és uj
berendezéseinkhez a financiális alapot megtalálni. És egyéb
testületek, szervezetek, egyesek, akik a lelkűk javát áldozták
az igazi emberiesség oltárán, mindannyian fogadják ezen az
utón is őszinte köszönetünket.
Hogy mennyire sikerült ideáljainkat megközelítenünk,
arról tegyen tanúságot az alábbi beszámoló.

I. Oktató célokat szolgáló berendezések.
Három főcsoportra tagozódnak ezek: a) gyakorlati tan
folyamok, b) polgári iskolai vizsgálatokra előkészítő tanfo
lyamok, tudományos elöadócyklusok.
a) G yak orlati tan fo ly a m o k .

Szeptemberben kifüggesztett hirdetéseink százával hozták
az érdeklődőket, akik valamely gyakorlati kurzuson akarták
ismereteiket gyarapítani. A szakosztály már működése első
évében rendezett ilyen tanfolyamokat, amelyeknek az a céljuk,
hogy részint a gyakorlati életben szükséges készségeket
csekély díjért olyanok is elsajátíthassák, akiknek a helyzetük
nem adta meg a lehetőséget, hogy ezt az iskolában meg
szerezhessék (irás, olvasás, számolás, helyesírás, fogalmazás);
részint pedig olyan gyakorlati készségek megszerzésére adnak
alkalmat, amelyeknek a birtokában az illető könnyebben
halad megkezdett életpályáján vagy ennek birtokában sorsán,
helyzetén javít (gép- és gyorsírás, idegen nyelvek). E tanfo134 —

Iyamok mindenikére nők és férfiak egyaránt iratkozhatnak
be. Nők részére speciális tanfolyam a női ruhaszabás és var
rás, melynek látogatottsága oly nagy, hogy a város különböző
részeiben kellett párhuzamos tanfolyamokat nyitnunk.
Alábbi számadatok bizonyítják, hogy a jelentkezők száma
aránylag igen nagy volt. S mégis, a kurzusok végén meg
csappant az érdeklődés. Különösen tapasztalható ez olyan
tanfolyamoknál, ahol eredmény néhány órai részvétel után
még nem konstatálható, illetőleg amely ismereteknek rend
szerint csak önművelő céljaik vannak (idegen nyelvek, szép
írás, helyesírás stb.) A kurzus elején jelentkező százak kitar
tása lelohad, s jó ha a tanfolyam a végén 10-nél több
résztvevőt tud felmutatni. Oka ennek legelsősorban, hogy
a mi publikumunk kulturigényei nem oly erősek még, hogy
magukkal hoznák az ezt megkivántató komoly kitartást,
önfegyelmet. Továbbá azok a külső körülmények, hogy
a jelentkező tanulóknak nincs közvetetlenül szükségük arra
a készségre, csak éppen úgy érzik, hogy jó volna, ha tudnák,
hogy pl. az idegen nyelv tanulásánál pár óra munkája vajmi
kevés eredményt mutathat. (A csoportok az elején rendszerint
tultömöttek.) A munkaviszony megváltozása, családi esemé
nyek stb. szintén gyakran szerepelnek gátló körülményként.
Nem szorul ezek után magyarázatra, miért kitartóbbak
a gép- és gyorsirótanfolyamok, meg a szabó-varrókurzus
résztvevői.
A beiratkozott tanulók nagy percentje (20%) 4 közép
iskolai osztályt végzett, sőt nem egy volt közöttük, akinek
érettségi vizsgája volt, 1 pedig egyetemet végzett. A többiek
túlnyomó többsége 4—6 elemi iskolai osztályt járt. Élet
korukat tekintve, tulnyomólag (75%) fiatalabb egyének
(16—25 év közt), abban a korban vannak tehát, amely
a tanulásra, fejlődésre legalkalmasabb.
Hogy a szakosztály működése immár a munkásság széles
köreiben ismeretes, mutatja, hogy a messzefekvő kerületekből,
sőt a környékbeli községekből is kap tanulókat. A legtöbbet
természetesen a közeli 5. és 6. kerület kültelke adja, de járt
az I. kerületből 9, a IV-ikből 5, a VH-ikből 14. a VlII-ikból
23, a IX-ikből 3 tanuló. Újpestet 6, Rákospalotát 3, Kis
pestet 2 tanuló képviselte.
—
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A n a lfa b é ta k a to n á k o k ta tá sa .

T áb lás k im u ta tá s a tan folyam ok ról.
A tanfolyam neve
j Irásxolvasás analfabétáknak
1 Helyesírás

Heti
Beirat^ összes
órák kozottak órák
száma
száma
száma
'
2
13
45

összes
jelen*
voltak
száma
152

Megjegyzés
egész éves tanfolyam

.........................

2

56

52

750

..............................

6

60

83

1161

2

»

»

i Gyorsírás..............................

3

46

79

1031

2

»

»

2

1 Gépírás

Német ny. (kezdő cs.) í

2 négyhónapos tanfolyam

128

48

719

egész éves tanfolyam

»

» (haladó cs.) ( v£J ^

2

12

20

108

négyhónapos tanfolyam

»

» gyermekeknek ...

6

56

128

1259

j Szépírás ...............................

2

8

26
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I Számolás..............................

2

12

20

58

! Szabás és varrás

6

95

77

1771

1

^^

..............

_____

kezdő és haladó csoport
háromhavi tanfolyam
»

»

2 négyhónapos tanfoly.

Összes tanfolyamok száma:
15
heti órák
„
33
beiratkozottak „
466
órák
„
578
jelenvoltak
„
7050
A tanfolyamok október hó 1-én kezdődtek és május
15-ikéig tartottak.
Meg kell itt emlékeznünk a Szakosztály analfabéta
katonákat oktató munkájáról. E téren a kezdeményezés
érdeme a Szakosztály vezetőjéé. Egyéb társadalmi egyesületek
ff
n

ff

ff
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e tevékenység példáján fölbuzdulva fogtak hozzá a nagyszerű
népművelő-alkalom kihasználásához. Több hadikórházban
és üdülőotthonban 2 év alatt 365 harcost tanítottak meg
oktatóink irni-olvasni.
b) P olgári isk o la i v iz sg á la to k r a e lő k é s z ítő tan fo ly a m o k .

A külső minősítést meghatározó szigorú törvényes sza
bályaink és az ezekkel egyenlő szokás gyakran abba a hely
zetbe hozzák a munkássághoz és a középosztály alsóbb
rétegeihez tartozó egyéneket, hogy felnőtt korukban tegyenek
polgári iskolai vizsgálatokat. Ezek a vizsgák sok esetben
létkérdést jelentenek, de arról, hogy akik gyermekkorukban,
rendesen hibájukon kivül, nem járhattak iskolába, ugyanúgy
tanulhassanak, eddigelé semminemű nyilvános gondoskodás
nem történt. Ennek az lett a következménye, hogy ezen
polgári iskolai vizsgálatokra való professzionátus „előkészítés“
a legkülönbözőbb visszaélések fészkévé vált. Ezeket egyes
botrányok kapcsán a sajtó kellőképpen ismertette. Egyes elő
készítők a hozzájuk forduló, rendesen nem vagyonos jelöl
tektől, akik emellett nem is részesülnek rendesen tanításban,
tulmagas összegeket (4—600, sőt 1000 koronát) követelnek.
Ezért lépett közbe a Szakosztály, hogy Budapesten is komo
lyan tanulhassanak és képesítést szerezhessenek azok is,
akiknek gyermekkorukban ez nem állt módjukban.
Szakosztályunk 1913. tavaszán néhány jeles szakember
bevonásával tervezetet dolgozott ki, amely szerint három
csoportban készíthetők elő a jelentkezők a polgári iskolai
tanterv alapján az 1—2., 3 .- 4 . és 5.—6. osztályokra. Figye
lembe volt veendő a jelentkezők nappali elfoglaltsága egy
felől, viszont a polgári iskolai tanuló gyermekekkel szemben
praktikus ismereteik, nagyobb igyekezetük és komolyságuk
másfelől. Szakemberek megállapították, hogy az esti mun
kából jövetel és a kapuzárás közötti idő, valamint a vasárés ünnepnapok délelőttjeinek gazdaságos kihasználása ele
gendő arra, hogy három—négy hónap alatt, jó tanítás
mellett a felnőtt ember két polgári iskolai osztály anyagából
rendesen elkészüljön.
Hogy ezt elérhessük, gondoskodunk kellett eleve a magánoktatás terén nagy gyakorlatú tanárokról és arról, hogy ezek
—
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a tanárok figyelmüket gondosan megállapítandó minimális
óraszámban kellőképpen összpontosíthassák nem tulnagy
számú hallgatóságra. A tanárok tisztességes honorálása és
a fölvehető tanulók maximális száma szabatták meg velünk
a tanítás diját. Adminisztratív költségeink úgyszólván nincse
nek, miért is a tanulóktól részletekben beszedett százkoronás
tandíj magasnak nem tekinthető, különösen ha figyelembe
vesszük, hogy az előkészítés által kettős előny származik
rájuk: helyzetüket javítják az előirt minősítés elérésével és
ellentétben az eddigi előkészítéssel, tanulnak is s jó lelki
ismerettel állhatnak a vizsgáló-bizottság elé.
Tanulóink bármely polgári iskolában vizsgázhatnak,
csak ott nem, ahol előkészítő tanáraik működnek. A szak
osztálynak anyagi fedezete nem lévén, a tanárok megelégedtek
a befolyt tandijakból reájuk eső szerény dijazással. Hely
szűke folytán kénytelenek voltunk ezt az intézményünket
a székesfőváros tekintetes Tanácsa jóvoltából előbb a szom
szédos Pannonia-utcai, később pedig a központi fekvésénél
fogva alkalmasabb Szemere-utcai iskolában elhelyezni.
Tanfolyamaink látogatottságát a következő összeállítás m utatja :

1913/14. Az I. félévben beiratkozott az 1—II. osztályra 11
a 111 - IV .
„
8
•
az V.—VI.
„
5
A II. félévben beiratkozott
azI.—II. „
25
a III.—IV.
„
16
az V .-V I.
„
3
1914/15. Az I. félévben beiratkozott az I.—II.
„
3
a III—IV.
„
8
A II. félévben beiratkozott
azI.—II. „
5
a III.—IV.
„
13
1915/16. Az I. félévben beiratkozott az I.—II.
„
16
a III.— IV.
„
14
A II. félévben beiratkozott
azI.—II. „
12
a III—IV.
„
22
1916/17. Az 1. félévben beiratkozott az I.—II.
„
22
a III.- IV.
„
26
A II. félévben beiratkozott az I.—II.
„
23
a III.—IV.
„
28
8 féléven összesen előkészült 260
tanuló.
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A vizsgálatokon úgyszólván valamennyi jól megállta
a helyét. Osztályismétlésre egyet sem utasítottak, javító vizs
gálatra csekély hányadot. A székesfőváros iskolai hatósága
részéről Magyar László szakfelügyelő igazgató tüntette ki
intézményünket meleg érdeklődésével. Ez utón is köszönetét
mondunk'érte.
c) T u d om án yos elő a d ó cy k lu so k .

Szakosztályunk már működése kezdetén részt kért ma
gának a szorosabb értelemben vett szabadoktató munkából.
A legelső teendő volt a környék lakosságában érdeklődést
kelteni e törekvések iránt. Igényeket kellett bennük felébresz
teni, tudatossá tenni azt a szükségérzetet, amely más metro
polisok munkáslakosságát hatalmas szabadoktató intézmények
munkájában való aktiv részvételre sarkalta. El kellett őket
juttatni ahhoz a megismeréshez, hogy minden lépés, amelyet
ismeretek megszerzéséért tesznek, egyben jobb életföltételek
biztosítására nyújt hathatós eszközöket, az életet tartalma
sabbá s eddig nem élvezett örömök forrását hozzáférhetővé
teszi.
Igaztalanok lennénk azonban, ha azt a temérdek hátrál
tató körülményt, amely a mi munkásságunk részvétlenségét
okozza, figyelmen kívül hagynék. A háború előtti viszonyokra
gondolunk e megállapításoknál s sajnálattal kell rámutatnunk
arra a körülményre, hogy a tulhosszu munkaidő mennyire
korlátozza a munkásságot, hogy a még oly tudatosan terveit
és kivánt továbbképződésben részt vehessen. Nem futja az
idejéből és a túlságosan kifáradt fizikum korlátozza a pszichikai
befogadóképességet is. Ugyancsak nem hagyható figyelmen
kívül, hogy a környékbeli munkásság egy része idegen
ajkú (tót) s ugyancsak nagy része faluról került föl primitiv
kulturális igényekkel; a javát meg már előttünk lefoglalták
a szakszervezeti élet és az ott szervezett művelődési alkalmak.
Semmíképen nem lehetett a célunk konkurrenciát csinálni a
szakszervezeteknek, sőt kiegészíteni akarjuk azoknak a mun
káját. Éppen erre a közönségre van nekünk is szükségünk.
Végül az a tény, hogy a városrész lakosságának mindezideig
idegen volt minden ilyen irányú törekvés, távol állott tőle
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minden művelődési alkalom: könnyen megérteti azokat
a küzdelmeket, amelyeket a Szakosztály első éveiben kellett
vívni az érdeklődés fölkeltéséért, annak megtartásáért s
a további munkában való részvétel biztosításáért. Az érdek
lődés fölkeltése érdekében nem egyszer a tudományosság,
tervszerűség rovására inkább látványos, mutatványos elő
adások vétettek föl a programmba, amelyektől azonban azt
az egyet nem szabad megtagadni, hogy amellett, hogy mindig
a haladás szolgálatában állottak, mentesek voltak minden
politikai vagy vallási pártszinezettöl.
A hallgatóság megtartására önként kínálkoznak bizonyos
methodikai fokozatok, amelyeket fejlődése folyamán többékevésbé minden szabadoktató intézmény végig csinál hol
tudatosan, hol öntudatlanul. A primitiv, kicsiny igényű, sokáig
figyelni nem tudó közönség részvételét legjobban biztosítja
a vetített kép, a bemutatás, a kisérlet. Az első előadások
csak egy estére terjedhetnek, A hallgatóság figyelme annyira
fegyelmezetlen, hogy ugyanarról a tárgyról nem képes több
előadást végighallgatni. Az első fok tehát: egyes előadás
és minél több vetített kép, bemutatás vagy kisérlet. Külső
eszközökre van még itt szükség, hogy segítsenek az előadá
sokhoz nem szokott közönség figyelmének az ébrentartásában.
Hat esztendőn át, évről-évre folynak ezek a kísérletek. Ezidő
alatt megismerkedik a közönség a Népházával, szokik az elő
adásokhoz, halad, fejlődik. Sajnos, hogy közben kitört
a háború. De az előadások fonala nem szakad meg. S bár
az 1916—17 működési év elején az az általános vélemény,
hogy nem lehet más célunk a háború alatt, mint a meglevő
kereteket föntartani s minden újítástól tartózkodni, nem
tudunk ellenállni a vágynak, hogy az immár 6 éven át
előkészített talajt ne használjuk ki s ne tegyünk kísérletet
az előadássorozatokkal. S megtesszük az első lépést ezen
a környéken az előbb leirt módon előkészített közönségnek
a sorozatos, tehát a szó szorosabb értelmében tudományos
előadások megtartására. Nem hagyhattuk figyelmen kívül,
hogy a mi igazi publikumunk, a 18—45 éves férfimunkásság
nincs itthon. Akik pedig nem mentek el, a környékbeli nagy
hadfelszerelő gyárakban veszik ki a részüket a tulhosszu,
háborús munkaidőből. Mégis megkíséreltük azzal, hogy nincs
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mit vesztenünk avval, hogy megelégszünk, hogy egy-egy
alkalommal 20—25 hallgatónk lesz. S örömmel és jogos önér
zettel állapíthatjuk meg, hogy vállalkozásunkat siker koronázta.
Az első előadást és ettől kezdve valamennyit heti plakátjainkon
hirdettük. Színházunk minden előadását megelőzően kira
gasztott plakátját két részre osztottuk s a felét a tudományos
előadások hirdetésére használtuk fel. Az előadás cimén kívül
hirdettük a sorrakerülő előadásrészlet syllabusát, hogy ezáltal
is tudatosabbá tegyük a hallgatók részvételét. Az V. és VI.
kerület nagyobb ipartelepeinek igazgatóságait levélben kértük,
hogy hetenként megküldendő plakátjainkat alkalmas helyen
függessze ki. Hangsúlyoztuk, hogy anyagi támogatást nem
kérünk, s hogy a modern ipari vállalkozás eredményes fej
lődésének egyik alapvető tényezője a művelt, emelkedett
világfelfogásu munkássereg. A gyárvezetőségek nagy része
szívesen nyújtott segédkezet, plakátjainkat kifüggesztette oly
helyen, ahol a jövő-menő munkásság szemébe ötlött. Nem
egy gyár igazgatósága lelkes hangon ígérte meg támoga
tását. Az Ifjúsági Klub egyik tagja a szakosztály megbízott
jaként ellenőrizte a hirdetések kifüggesztését.
Az első előadásra száznál több hallgató jön, S a későbbi
előadások során is megfigyelhettük, hogy az előadás tárgyával
csaknem egyenlő fontosságú az előadó személye, a modora,
a tónus, amellyel hallgatóságához szól. És ez szolgáljon
tanulságul az előadóknak: A közönség bizalmat előlegez
minden uj előadónak. A cyklus első előadására tömegesen
jön, s csak az előadótól függ, lesz-e elegendő hallgatója
a következő alkalommal. S ez minden előadásnál igy van.
Minden egyes előadás sikere magával hozza a következő
előadás látogatottságát. Ez a közbeeső fo k : még mindig
nem tisztán a tárgy az, amely a hallgatóságot vonzza, de
nagyrészben az előadó személye is. És még mindig nagy
szükség van a vetítésre, bemutatásokra, demonstrációkra. Ezt
a korszakot éli most át a mi hallgatóságunk. Külső eszközök
kellenek, hogy csábitóvá, vonzóvá tegyék a hirdetett előadást.
Világosan mutatták ezt azok a ciklusok, amelyek ilyen külső
oktató tényezőkkel fölszerelten kerültek a közönség elé. Szí
vesen hallgatták a praktikus tárgyú előadásokat is és lassanlassan szokni kezdenek ha nem is a diszkusszióhoz, de leg
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alább — az előadás végén — a meg nem értett rész meg
kérdezéséhez vagy az előadott témával vonatkozásban levő
rokon kérdések fölvetéséhez.
Előadási tervezetünkben iparkodtunk a tudományok és
a mindennapi élettel összefüggő problémák legjelentősebb
fejezeteit kiválogatni. Társadalomtörténet, természettudomány,
a villamosság mindennapi szerepe, a kémia néhány —
háborúsán — aktuális fejezete, geológia, társadalomgazda
ságtan, néhány érdekes háborús technikai kérdés, szociális
higiéné, valamint az erdélyi betörés szomorú aktualitásával
kapcsolatos föld- és néprajzi ismertetés, irodalom történeti
ismeretek, közöttük Arany János születésének 100 éves fordu
lója alkalmából tartott megemlékezés, művészeti témák stb.
tették előadásaink tárgyát. Irányelvünk volt: csak alapvető
ismereteket szabad ez évben közvetítenünk, hogy a követ
kező évadban legyen aztán mire továbbépítenünk. Valamint
nem hagyhattuk figyelmen kívül a már fönt is kifejezett
megállapítást, hogy közönségünk még nem alkalmas elvont
tudományos témákkal való foglalkozásra.
De nemcsak az előadások tárgyát, előadóinkat is meg
kellett válogatnunk. A szabadoktató előadónak egész külön
pedagógiája legyen. A szabadoktató munka akkor hat termé
kenyen, ha lehetőleg kevés föltételt szab a hallgatóság elé,
ha semmit sem tart kicsinek, hogy azt megfigyelje, leírja és
megmagyarázza. A szabadoktató előadó legyen igen alapos
szakember, hogy tudásának és gazdag tapasztalatainak kin
cseiből a legértékesebbet nyújthassa. S legyen szive a szabad
oktató munkásnak, hogy tudásának a legjavát adja, szívesen,
az igazi, fenkölt humanizmus szellemében. Benső kapocs
létesüljön az előadó és hallgatói között és ezzel is áthida
lódjanak azok a mérhetetlen elválasztó sáncok, amelyek
a művelt társadalmi osztály és a munkálkodó népréteg
között vannak. Sohasem szabad lekicsinyelni a hallgatóságot.
Ne járjon az alőadó a fellegekben és sohasem feledje, hogy
nem állanak vele szemben sem iskolás gyermekek, sem
egyetemi hallgatók. Valami e kettő közt vagy inkább e ket
tőnek a vegyüléke. Tegye élénkké az előadását és lehetőleg
vegyenek részt a hallgatók abban. Vigyázzon az érzékeny
ségükre, mert nem tűrik a vállveregetést, a lekicsinylést
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s nem egyszer egy rosszul alkalmazott tréfa következtében
a hallgatói fele elmarad, mert félre értették őt.
Ne tételezzen föl náluk semmi tudást, ezt azonban ne
éreztesse velük s ne tévessze szem elől, hogy ezek megnőtt
emberek, akik nagyrészt olyan környezetben éltek, ahol bizo
nyos problémákról hamarabb tudomást nyernek a fiatalok is,
mint az u. n. művelt körökben. Ne feledje, hogy még
a fiatalabbja is az élet mezején harcol évek óta, hogy önálló
keresete van s igy független bizonyos előítéletektől, viszont
helyzetéből kifolyólag sok ki is alakult benne. Ne éreztesse
velük fölényét, de tudjon nekik imponálni.
A szabadoktató munka nem lehet olyan, ahol az egyik
fél nagylelkű leereszkedéssel ad, a másikat pedig nyomja az
a lealacsonyító érzés, hogy ő csak elfogad. Félreértik a nép
művelés gondolatát azok, akik azt tartják, hogy egyik felől
áll egy u. n. alacsonyabb népréteg, amelyet föl kell emelni,
a másik felől pedig egy magasabb társadalmi osztály, amely
nek föladata amannak a fölemelése. A valóságban semmikép
sincs igy a dolog. Az a bizonyos alacsonyabb társadalmi
réteg az ő nagy élettapasztalatával semmikép sem áll a ma
gasabb rétegek alatt; tehát inkább a tapasztalatok kicseré
léséről lehet szó, amelyet oda kell szabályozni, hogy mindkét
részről a kultúráiét bizonyos területét és kérdéseit együttes
munkával és a gondolatok kölcsönös kicserélésével figyeljék
meg. Ne csak receptív részvételt várjunk tehát e társadalmi
osztályoktól, de gazdag tapasztalataik alapján aktiv részük is
legyen a közös kulturmunkában. Ki kell alakulnia egy egy
séges kultúrpolitikai közakaratnak, amely nem vallja bár azt
az utópisztikus hitet, hogy a pártellentétek, osztályellentétek
megszűntek a világon, de erősen hiszi, hogy van valami, ami
fontosabb, általánosabb érvényű azoknál a tanoknál, amleyek
az elkülönülést hirdetik.
Ezek az eszmék voltak irányadók előadóink megválasz
tásánál s csak elismeréssel nyilatkozhatunk valamennyiről,
akik részint más szabadoktató alkalmakon elsajátították már
az itt alkalmazandó pedagógiai eljárásokat, másrészt ugyan
ilyen szellemtől eltelve és a körülírt céloktól vezéreltetve,
a legjobbat adták szellemi és erkölcsi javaikból.
Az előadások szemléletessé tételét kitünően szolgálta
—
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a nagy (episkopikus) velUögépünk, bár diapositivek vissza
adására nem is alkalmas. Erre a célra mindig a Társadalmi
Muzeum vetítőgépét vettük igénybe annak igazgatója, Szántó
Menyhért min. tanácsos jóvoltából, akinek ezért ehelyt is
szives köszönetét mondunk.
Nem csekély mértékben járultak hozzá az előadó és
hallgatói közötti viszony bensőségessé tételéhez az előadásokkal
szorosan kapcsolatos tanulmányi kirándulások. A közvetlen
hangú, fesztelen eszmecsere legjobb alkalmai ezek. A fizikai
közeliét bizalmassá teszi, közvetlen megnyilatkoztatja a lelket
és tanár s tanuló igazi emberi dokumentumokkal járulnak
egymás lelke megértéséhez. A háború természetesen meg
akadályozott gyakoribb és hosszabb időt, nagyobb kiadásokat
igénylő kirándulásokban, de a megtartottak jó iskolának
szolgáltak egyrészt és mélyítették az ismereteket másrészt.
Ugyanezt a célt szolgálta az előadások szakii odaírnának
a könyvtár olvasótermében való kifüggesztése. Az előadó
összeállította a szakirodalom katalógusát s ebből a könyv
táros kiválogatta azt, ami könyvállományunkban megvolt.
A hallgatókat az előadó figyelmeztette erre s gyakran örül
hettünk a kifüggesztett jegyzék nyomán járó könyvkölcsön
zésnek. Ha ez nem volt olyan mértékű, mint amekkorát látni
szerettünk volna, nem magyarázható félre. Nem szabad elfe
lednünk, hogy publikumunknak mindezek a dolgok újak,
hogy erre rá kell nevelődniük, hogy az érdeklődésnek olyan
magas foka szükséges ehhez, amekkorát csak több évi ilyen
irányú iskolázással lehet elérni. Folytatnunk kell tehát ezt
munkát kitartással, el nem lankadó buzgalommal. Nem szabad
a még itt-ott fenyegető sikertelenségtől sem visszariadnunk.
Sohase tévesszük szem elől, hogy a mi munkánk még mindig
a pionír munkája : uttörés, a talaj, a terep előkészítése
a tervszerű, céltudatos működés lehetővé tétele érdekében.
Hallgatóságunkról nem készíthettünk részletes statisztikát.
Annyit azonban megállapíthattunk, hogy nagyrészt a környék
beli nagyipari vállalatok (vasgyárak) munkásai, a Népszálló
vendégei, a szomszédos hadikórház lábbadozó katonái, kevés
hivatalnok s háztartásbeli asszony s leány domináltak. Élet
korukat tekintve, nagyrészt a fiatalabb évjáratokhoz tartoztak.
Csak elvétve akadt idősebb 40 - 45 év körüli férfi, de ez
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aztán kitartó hallgató volt. Annak a körülménynek, hogy
nem állott elegendő helyiség és munkaerő rendelkezésünkre
az iskolásgyermekek foglalkoztatására: tudható be, hogy elő
adásainkon igen sok ilyen fiatal iskolásgyerek vett részt.
Hozzájárult ehhez a téli nagy hideg, a világitó anyag hiánya
a magánháztartásokban: ezek is küldték a fiatalságot a Nép
háza jól fütött, világos helyiségeibe. Eleinte távol tartottuk
a gyerekeket az előadásoktól, de a kitartásuk annyira meg
hatott, hogy nem volt szivünk őket kitessékelni s csak annyit
kívántunk meg, hogy a terem egyik felében foglaljanak
helyet. Derékul fegyelmezték magukat. Az előadást csak ritkán
zavarták. A jövőben honorálni akarjuk ezt a nagy érdeklődést
részükre rendezendő különböző intézményekkel és ezzel egy
úttal távol tartjuk őket a felnőtteknek szóló előadásoktól.
A z 1916—17. év b en ta r to tt tu d om án yos e lő a d á so k je g y z é k e .
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Előadóink díjazását az Országos Szabadoktatási Tanács
javaslatára kiutalt állami támogatás tette lehetővé. Nem mu
laszthatjuk el az alkalmat, hogy ne mondjunk itt is köszö
netét ezért Dr. Jancsó Benedek alelnöknek és Pályi Sándor
főtitkárnak, valamint Eötvös K. Lajos kir. tanácsosnak, akik
meleg szeretettel érdeklődtek törekvéseink iránt s irányitó
tanáccsal is készségesen szolgáltak.
Kirándulásaink közül kettőt a gazdaságtörténeti kurzussal
kapcsolatban a Nemzeti Muzeum régiségtárába ill. Akvinkumba és az ott levő Múzeumba vezetett az előadó; a bota
nikai előadással kapcsolatban a Fővárosi Növénykert-et
tekintették meg. A jogi előadásokhoz kapcsolódott (a koro
názás aktualitása alkalmából) két séta a Várban, mig a néptani előadások a Néprajzi Múzeumba vittek szép számú
résztvevőt. Külön megemlítést érdemelnek a művészeti isme
retek terjesztésére, a „szép“ élvezetének a megtanulására
rendezett kirándulásaink, amelyeket Kőszegi László főgymn.
tanár vezetett. Itt is láthattuk, hogy mennyire várja a mi
népünk, hogy foglalkozzanak vele. Ilyen művészi sétákat
valósággal hivatalból kellene rendezni az illetékes ténye
zőknek. A kirándulás képe e z : Kis csapatunk bemegy
a Szépművészeti Muzeum valamelyik termébe. Emberek
tömegei ödöngenek itt, tétován, azt sem tudják merre men
jenek, mit nézzenek. Mi alig vagyunk 18—20-an s lassan
mintegy 100 főre szaporodik a hallgatóság. Örülnek, hogy
valahonnan világitó sugár esik a nagy chaosba És a követ
kező vasárnap már várják a Népháza csoportját s mi örülünk,
hogy a sok embernek, akik mindnyájan a „szépet“ akarják
megismerni, szolgálatára állhatunk. Kirándulásaink nyilvá
nosak s igy azokon bárki részt vehet, mégis zavarja a nagy
tömeg az intimitást, amelyre pedig éppen itt nagy szükség
van. Figyelmébe ajánljuk más szabadoktató egyesületeknek
is ilyen séták vezetését. A berlini császári múzeumok igazga
tósága maga gondoskodik minden vasárnap délelőttre a veze
tőkről. A szénhiány és személyzethiány miatt zárva tartott
Modern Képtárt Petrovich Elek min. tanácsos, igazgató szives
volt kiránduló csapatunk előtt megnyittatni. E segítségért, amelylyel módott nyújtott nekünk, hogy közönségünket a művészi
szép élvezésében gyakoroljuk, e helyen is köszönetét mondunk.
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Ezek közé számit a Mátyás-templom megtekintése is
A művészeti séták alkalmával szerzett ismeretek, impressziók
megbeszélésére egy vasárnap délelőttjén összehívta a kirán
dulás vezetője a résztvevőket.
A z 1916—17. év i k ir á n d u lá so k ;
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II. Szórakozó alkalmak,
a) S zin i e lő a d á s o k .

A tulon-tul elfoglalt, sokat hajszolt, egész heti munká
jában elfáradt nagyvárosi embernek a vasárnapja egész
külön jelentőségű. Ha a vasárnap — mint az „istentől ren
delt“ nyugalom napja — vallásos jellegéből vészit is, a nagy
város lakója külső formákkal és benső lelki szenzációval
megüli azt a maga módja szerint. A jobb táplálkozás mellett
szórakozást is keres e napon s a szabadoktató törekvések
fontos problémája, hogy ezt a hajlandóságot okosan kihasz
nálja, helyes irányba terelje s nemes szórakoztató alkalommal
kielégítse. S mig egyfelől távoltartja ezáltal a közönséget
a korcsmáktól és a nem sokkal nivósabb moziktól, másfelől
megszoktatja azt a nemes élvezetekre és az igy megnyert
közönség lelki javainak a gyarapításához járul hozzá.
Szakosztályunk már működése kezdetén iparkodott fel
használni a vasárnap délutánokat, hogy a környékbeli mun
kásságnak olcsón közvetítsen igazi műélvezetet. Szinielöadásokat, hangversenyeket, irodalmi délutánokat rendezett, előbb
szórványosan, később rendszeresen. Több évi kísérlet arra
a tapasztalatra vezetett, hogy a közönség a szórakozások
közül legjobban a szinielöadásokat kedveli. Jobb zenei
produkciók megértésére közönségünk még éretlen. Évek
10*
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komoly, kitartó nevelő munkája kell még ahhoz, hogy kül
városaink közönsége magától beüljön vasárnap délután egy
hangversenymüsor meghallgatására.
A színdarabok előadására a szakosztály színtársulatot
szervezett, amely nagyrészt hivatásos színészekből áll Éliás
Gyula rendező vezetésével. A magyar színjátszás előidejének
küzdelmeit juttatják eszünkbe azok a siralmas, kezdetleges
viszonyok, amelyekkel színészeinknek meg kell birkózniok.
Előadótermünk egy széles, oszlopokkal és fafallal ketté
választott, sík padozatú ebédlő. A sík fölszin lehetetlenné
teszi a hátsó sorok közönségének, hogy jól láthassák a szín
padot. A figyelmet is zavarja ez s a mozgolódás, fészkelődés
állandó kisérő zenét szolgáltat a játékhoz. A székeket nem
rögzíthetjük meg még ideiglenesen sem, mert a teremnek
tulajdonképeni rendeltetése, hogy étkezőhelyiségnek szolgáljon
s erre a célra asztalokkal van berendezve. Nekünk előadás
előtt ki kell ezeket hordatni s csak azután rendezhetjük be
a mi céljainknak megfelelően. Állandó bútorberendezésről
tehát szó sem lehet s nem is tudunk javítani ezeken az
állapotokon, amig állandó, külön helyiséget nem kapunk
erre a célra is. Addig is csak enyhíteni próbáltuk az Ínséget
különböző rendszabályokkal, amelyeket közönségünk eleinte
idegenkedéssel fogadott, később azonban alkalmunk volt
a kérdéseket nyilvánosan megbeszélni s a fölszólalók mind
nyájan helyénvalónak és célravezetőnek találták azokat. Ilyen
volt, hogy a látogatók alsó korhatárát a 12., majd a 14-ik
életévben állapítottuk meg. Nevelői meggondolások mellett
rendtartási szempontok vezettek ez intézkedés [megtételére,
mert a hátsóbb sorokban ülő gyermekek nem láthattak
a színpadra, fölálltak a székekre, ami természetesen nem
történt csöndben. Indokolttá tette ezt az intézkedést az
a körülmény is, hogy a gyermeknézők ugyanannyi felnőttet
szorítottak ki a mégis inkább felnőtteknek szóló előadásokról.
Ugyancsak a rendtartás érdekében bevezettük, hogy
az előadások megkezdésével az előtér és előadóterem ajtait
bezártuk: megszünteti a későn járók rendbontó alkalmát és
szoktatni őket a pontosságra. A számozott helyek pontos
elfoglalását is megköveteltük. Az Ifjúsági Klub tagjai közül
való önkéntes rendezők igazán kitartó, lelkes munkájukkal
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iparkodtak érvényt szerezni e rendelkezéseknek, bár nem
egyszer — az éretlenebb elem részéről — inzultusoknak is
ki voltak téve. Természetes, hogy a rendszabályok nem nyer
tek általános tetszést, mert hiszen vélt szabadságok meg
nyirbálását jelentették. De megvolt a jótékony hatásuk: egy
részt élvezhetőbbé tették az előadásokat, amelyeket nem
zavartak — immár — ilyen külső körülmények, másrészt
nevelőleg hatottak a publikumra és mintegy elősegítették
a te rm é sze te s k iv á ló g a tó d á s t, amely abban állott, hogy komo
lyabb, értékek iránt érdeklődő publikumot kaptunk. Egyelőre
úgyis olyan kicsi a helyünk, hogy nem árt, ha a közönség
valamennyire válogatódik. Mindössze 250 ülőhelyünk van
s elkellne legalább 500. Állandóan több a közönség — főként
a téli évadban — mint az ülőhely, s nem egyszer vagyunk kény
telenek pótjegyeket kiadni, amikor nem lehet a kérést megta
gadni* Csak a körültekintő rendezésnek tudható be, hogy ilyen
zsúfoltság mellett sem történt még semmi baj, mert egy esetle
ges pánik igazán kiszámíthatatlan következményekkel járhatna.
A z előadásokat a v a s á r n a p o k és ü n n e p n a p o k délutánjain
tartjuk a téli évadban 5, a tavasziban 6 órai kezdettel.
Az előadásra kerülő színdarabokat lehetőleg m e g v á lo g a ttu k
s nem rajtunk múlott, hogy nem mindig abszolút becsű
darab került bemutatóra. A törekvés megvolt bennünk is,
a színtársulatban is. Nagyon sokszor akadályozta terveinket
a nagyon kicsi méretű színpad, nem kevésbé hátrányos
volt munkánkra a háború, mely férfiszinészeink javát — magát
a rendezőt is — a haza védelmére szólította. Nagy baj az,
hogy a szakosztálynak nagyon c s e k é ly a n y a g i e s z k ö z ö k
állanak rendelkezésére a színház istápolására, úgy hogy az
úgyszólván magamagát kénytelen eltartani. Ha meggondoljuk,
hogy összesen 250 ülőhelyünk van, melyekből az első 70-ért
1 koronát, a többiért 50 fillért szedünk belépő dij gyanánt
s a bevételből nyernek fedezetet csaknem az összes dologi
és személyi kiadások: világossá válik, hogy színészeink nem
szentelhetik minden idejüket a mi darabjainkra való előké
születnek és ez magyarázza, miért vagyunk kénytelenek néha
* Egyik irodalmi délutánunkra pl. a nem épen közel eső A l a g r ó l jött be egy vasutj
munkás az egész családjával. Jegy nem volt, nekünk meg szivünk nem volt — visszautast
ani őket.
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u. n. könnyebb darabokat is adni. Számítsuk ehhez még,
hogy a kicsi színpadnak a villamos világításon kívül semmi
félé technikai berendezése nincs, hogy a dekorativ eszközök
beszerzése milyen költséges a mai drágaságban; nem tetszik
túlzásnak az a megállapítás, hogy sokban hasonlítanak a mi
szinügyi viszonyaink a magyar színjátszás heroikus előidejéhez. Szerencsére az ahhoz hasonló lelkesedés is megvan
a színészeinkben, akikről csak elismeréssel szólhatunk.
Ezek után természetes, hogy szinielőadásaink nem áll
hatnak azon a nívón, amely a tisztultabb és emelkedettebb
fölfogás szerint előfeltétele minden bemutatásnak, amely
a „nép“ elé kerül. Mégis megállapíthatjuk, hogy az elmúlt
évad műsorának színvonala a múltakéhoz képest emelkedett.
Mig az elmúlt esztendőkben a népszínmű és a könnyebb
társadalmi vígjáték vannak túlsúlyban, elmúlt évünkben
a hazai jelesek mellett Shakespeare, Ibsen és Gorkij is szóhoz
jutnak. Egyébként is rajta voltunk, hogy ha már a fönt
elsorolt hátráltató körülmények egyelőre nem is szüntethetők
meg, legalább előadásaink belső értékét növeljük.
Ezt a célt szolgálták az irodalmi bevezetők. Minden
előadást hivatott emberek ismertető szavai nyitnak meg.
Kettős célt szolgálnak e bevezetők: oktató és nevelő célt.
Ismereteket közölnek a darabról, a szerzőről, esetleg általában
a műfajról, a korról, melyben a darab megszületett vagy
amelyikről szól stb. s egyben gondolkodásra, megfigyelésre
nevelték a közönséget, hogy az ne tisztán csak szórakozást
keressen és találjon a színészek játékában. Mintegy tudatos
részvételre, kritikára, összehasonlításokra késztetik a hallga
tóságot s irodalmi ismereteket nyújtanak a nagyrészt ennek
híjával levő közönségnek. Nem mulaszthatjuk itt el, hogy
mindazoknak a barátainknak, akik ilyen bevezetők tartására
szívesen vállalkoztak, ne mondjunk a nyilvánosság előtt is
köszönetét Ezek: dr. Görögné Beke Margit, dr. Klug Emilné,
dr. Tar Alajosné, Festnerné, Krammer Rózsi, Gábor Anna,
Reik Anikó, Tedesco Lili urhölgyek. dr. Benedek Marcell,
Eötvös K- Lajos, Czitter Jenő, dr. Szabó Mózes urak. Szönyi
Oszkárné úrnő bevezetőin kívül ellenőrző és irányitó hatás
körrel volt megbízva színház ügyeinkben és e téren igen
jelentős munkát végzett.
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Kiterjesztettük figyelmünket az előkészítés munkájára is.
Önkéntes segítőink közül ketten vállalkoztak klasszikus
darabok szerepeinek a színészekkel való megbeszélésére és
a próbáikon való részvételre. Az elmúlt esztendőben ez
a munka csak 1—2 darabnál érvényesült, de a jövő szezonban
rendszeresíteni akarjuk.
Hogy a rendszabályozás következtében a színházból
kiszorult fiatalságnak némi kárpótlást nyújtsunk, gyermekelőadásokat is rendeztünk. Itt kell szóvá tennünk a már
több Ízben megemlített helyiséginséget, amely lehetetlenné
teszi, hogy a szülők magukkal hozott gyermekeit foglalkoz
tassuk azalatt, mig szüleik az előadást hallgatják. Pedig
volnának segítőink, akik szívesen vállalnák ezt a munkát.

b) Irodalm i d élu tán ok .

Külön cim alatt kell beszámolnunk azokról az előadá
sokról, amelyeket főként és legelsősorban a magyar nemzeti
irodalom kincseinek a megismertetésére, közönségünk iro<
dalmi nevelésére szántunk. Kevesebb iskolai osztályt végzett
emberek előtt hazai irodalmunk csaknem teljesen ismeretlen.
Nem arra való hely ez, hogy itt szólhatnánk azokról a mulasz
tásokról, melyeket részint irányitó kulturális köreink, részint
könyvkiadóink rideg üzleti szempontjai követtek el azzal,
hogy nem tették nagy költőinket olcsó és szép kiadásokban
a legszélesebb néprétegek közkincsévé. Tény az, hogy még
a műveltebb, tanultabb, törekvő munkásság is alig ismeri
klasszikusainkat, s mi kötelességet vélünk teljesíteni, amikor
valamilyen tetszetős keretbe foglalva, izlelitőt adunk neki
nagy költőink vagy a népköltészet remekeiből, hogy ezzel
serkentsük a műveikben való elmélyedésre. A háború előtt
történtek erre az első kísérletek. Eötvös József bárót, Petőfit,
a kurucköltészet remekeit mutattuk be s az elejtett fonalat
az idén újra fölvettük. Első ilyen délutánunkat Vörösmarty
emlékének szenteltük. Költői méltatás vezette be az ünnepet,
amelyen a Szép Ilonkán, a Vén cigányon, Petikén stb.
kívül Makai Emil bájos egyfelvonásosa hozta közelebb
a nagy magyar romantikust a hallgatóság leikéhez. Máso
l ói

diknak az Erdélyről szóló tudományos előadásaink kiegészí
tésére a székely nép költészetét mutattuk be. Alkalmunk nyílt
balladákban, énekben, csattogó rigmusokban a keleti határ
szélen lakó nemes magyar fajta szellemi, költői kvalitásait
a közönség elé vinni. Harmadszor legnagyobb költőnk, Arany
János születésének centennariuma szolgált alkalmuk Két róla
szóló tudományos előadás betetőzéseképen iparkodtunk lehe
tőleg teljes képet adni költészetéről, fölhasználva a zenét és
éneket is. Ide számíthatjuk a Leányklub és az Ifjúsági Klub
rendezte Márciusi ünnepet, amikor Petőfin kivül a legújabb
magyar lyra legkiválóbb képviselőit szólaltattuk meg. A közön
ség szívesen hallgatja ezeket az előadásokat. Csak muzsiku
sunk nincs elegendő s nem hangsúlyozhatjuk eléggé, milyen
nagyon fontos volna, ha művészeink — külföldi nagy művé
szek példájára — közénk jönnének és művészetük javából
a mi közönségünknek is juttatnának valamit.
Ennek a célnak állottak a szolgálatába hangversenylátogatasaink, amelyekről — minthogy résztvevőik nagyrészt
az Ifjúsági Klubok tagjai voltak — alább fogunk szólni.
A z elő a d o tt d arab ok at, a b e v e z e tő k e t, a h a llg a tó k szá m á t a k ő v e t
k e z ő tá b lá z a t m utatja :
Az
előadás
napja
Szept. 2 \
okt.
1
»
S
» 15
» 22
» 29
nov. 5
» 12
» 19
dec.
3
» 10
» 17
» 24
« 26
» 31
ián.
1
>
6
»
7
> 14
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A láto«=
gatók
száma

A szerző neve

A darab cime

A bevezetőt mondta

Szigligeti Ede........
Biró Lajos..............
Follinusz Aurél ...
Rostand Edm.
Móricz Zsigmond
Herczeg Ferenc ...
Moliére...................
Gárdonyi Géza ...
Szigligeti Ede........
Irodalmi délután...
Szigligeti Ede........
Herczeg Ferenc ...
Burnett...................
Molnár Ferenc ...
Balog István ........
Petőfi—Gaal M. ...
Shakespeare ........
Ibsen H enrik........
Szigeti József........

A nagyapó ...................
Sárga liliom...................
N áni..............................
Regényesek...................
Falu (3 egyfelvonásos)
A dolovai nábob leánya
Tartuffe.........................
Fehér Anna........ .........
A mama.........................
Vörösmarty Mihály ...
Liliomfi.........................
Déryné ifjasszony........
A kis l o r d ...................
A doktor ú r ..............
Mátyás király .............
János v itéz...................
Vizkereszt ...................
Kisértetek ...................
A vén bakkancsos és fia
a huszár ...................

Vaisányi Géza..............
Dr, Nagy Ti vadamé ...
Eötvös K. Lajos ........
Dr. Benedek Marcell...
Varsányi Géza..............
Dr. Nagy Tivadarné ...
Dr. Klug Emilné ........
Eötvös K. Lajos ........
Szőnyi Oszkámé ........
Varsányi Géza..............
Czitter Jenő...................
Varsányi Géza..............
Szőnyi Oszkárné ........
Dr. Nagy Tivadarné ...
Dr. Lévy Lajosné........
»
»
»
........
Szőnyi Oszkárné ........
Dr. Görögné Beke M.

232
253
250
250
250
250
237
25o
250
139
207
250
241
209
247
251
246
221

Dr. Nagy Tivadarné ...

253

Az
előadás
napja

A szerző neve

21 Irodalmi délután ...
28
febr. 2 Szentpéteri Zsigm.

jan.

>
>
»
márc.
»
»
»
»
ápr.
»

4
11
18
4
11
17
18
25
1

Shakespeare ........
Follinusz Aurél ...
Csiky Gergely
Irodalmi délután...
RprcHk Árpád
Az Ifjúsági •'Klubok
Csepreghy Ferenc
Bródy Sándor........

8
8
>
9
» 15
> 22
» 29
május 6
» 13
> 17
» 20
27
május 27
28
junius 3
»
7
» 10
» 17
> 24
»
29

Gerolamo Rovetta
Kisfaludy Károly...
Petőfi—Gaal ........
Ismeretlen..............
Gárdonyi Géza ...
Ohnet Georges ...
Gorkij Maxim........
Herczeg Ferenz ...
Csepreghy Ferenc
Földes Imre ........
Gyermekelőadás ...
Gero Károly ........
Dumas Alex..........
Tóth E d e ..............
Kálmán Imre ........
Jókai M ór..............
Gárdonyi Géza ...
Szigligeti Ede........
Kálmán Im re........

»

A darab cime

A bevezetőt mondta

A látó*
gatók
száma

A székely nép költészete

Eötvös K. Lajos ........
Reik Anikó...................

265
260

Dr. Nagy Tivadarné ...
Krammer Rózsi ........
Eötvös K. Lajos ........
Szónyi Oszkámé ........
Dr. Szabó M ózes........
Reik Anikó...................
Varsányi Géza..............
Tedesco Lilly ..............
Dr. Lévy Lajosné........
»
»
»
........
Varsányi Géza..............
Gábor Flóra ..............
—
Dr. Lévy Lajosné........
»
»
»
........
Dr. Nagy Tivadarné ...
Dr. Tar Alajosné........
> »
»
........
Dr. Nagy Tivadarné ...
Szőnyi Oszkámé ........
»
A>
........
Szönyi Oszkámé ........
»
»
.....
Dr. Lévy Lajosné........
Dr. Tar Alajosné........
Szőnyi Oszkárné ........
»
»
. . i ...
Dr. Nagy Tivadarné...
Varsányi Géza..............

118
250
250
265
260
257
250
248
257
270
253
134
260
130
252
250
162
175
164
125
194
144
185
143
74
182
172
169
187

Tündérlak Magyarhon*
ban .........................
A makrancos hölgy ...
N áni..............................
A nagymama ..............
Arany János ... ... ...
Márciusi ünnepe ........
A piros bugyelláris ...
A tanitónő — ..............
Gyermekelóadás ........
A becstelenek ..............
A kérők........................
János vitéz...................
Pathelin mester ........
A bor .........................
A vasgyáros .............
Éjjeli menedékhely
A Gyurkovics leányok
A sárga csikó ... ........
Hivatalnok urak .... ...
Bábjáték.........................
Próbaházasság.............
A kaméliás hölgy........
A kintornás család
Az obsitos...................
Az aranyember ........
Fehér Anna ..............
II. Rákóczy F. fogsága
Az obsitos...................

Összes előadások száma .................
50
» látogatók
» ................. 10791
Egy alkalomra esik átlag .................
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III. A n yilván os könyvtár és olvasóterem .

Az „V. kér. Népháza Nyilvános Könyvtára“ a Szakosztály
tulajdonában és kezelésében van. Köteteinek száma 6670. Az
épület második emeletén van elhelyezve és az egyetlen olyan
intézménye a Szakosztálynak, amelynek állandó és — mond
hatjuk — megfelelő helyiségei vannak. Tulajdonképpen 3 rész
ből áll: a könyvkiadóból, ahol azok tartózkodnak, akik a
könyveket olvasásra haza akarják vinni, a könyvek elhelye
zésére szolgáló raktárból és a 21 méter hosszú olvasóteremből,
153

amely kényelmes asztalaival, székeivel, állványaival és egyéb
modern berendezési tárgyaival kívánatossá teszi az ottidőzést.
A könyvtár előtt az utcai vonalon hosszú erkély vonul végig,
ahová az olvasók szép időkben ki is ülhetnek. Az olvasót a
többi helyiségektől csak könyvkiadó állványok választják el,
küiömben a két terem légterülete közös.
Az olvasótermet bárki szabadon használhatja. A kitett
napilapokat, folyóiratokat maga elveheti a polcokról avval a
föltétellel, hogy azokat oda visszahelyezze. Könyveket élő
szóval kér a könyvtárostól, akitől tanácsot, útbaigazítást is
kaphat olvasmányaira.
A jelentés évében a könyvtár házi kölcsönzéssel nem
foglalkozott. Főoka ennek a könyvtáros hadbavonulása, aki
nek a teendőit az esti órákban (7—9) foglalkoztatott fizetett
erőn kívül önkéntes segítőink látták el. Ezt az interregnumot
használtuk föl a könyvtár könyvanyagának alapos átrevideálására és a katalógus elkészítésére. Ez utóbbiból a jelentés
évében a „Gyermekek olvasmányai“ és az „Ifjúsági könyvek“
már meg is jelent. A fölnőttek részére szánt olvasmányok
katalógusa nyomás alatt van s remélhető, hogy az uj szezonra
már forgalomba hozhatjuk.
A könyvkölcsönzés küiömben sem volt könyvtárunknak
erős oldala. Az 1913. évről szóló közös jelentés szakosztályi
beszámolója szerint, ha a kikölcsönzött kötetek számát a
külföldi, különösen pedig a német nyilvános könyvtárak ada
taival hasonlítjuk össze, az összevetés épen nem lesz kedvező
a könyvtárunkra. A németek ugyanis ép a házi kölcsönzés
terén tudnak olyan eredményeket fölmutatni, amelyek mellett
az otthoni olvasókra vonatkozó adatainak valósággal eltör
pülnek. Ebből azonban csak az vonhat le hátrányos követ
keztetést könyvtárunk működésére — mondja az említett be
számoló — aki az összehasonlításnál nem veszi tekintetbe
a viszonyok külömbözőségét. Ha ezekkel számolunk, a buda
pesti és a külföldi könyvtári politikára nézve azt a különb
séget kell megállapítanunk, hogy a nyugati nyilvános könyv
tárak tevékenységének súlypontja a házi kölcsönzésben van,
mig nálunk az olvasóteremé a főszerep. Ez a különbség nem
annyira a lakosság kulturigényeiből, mint inkább a lakásviszonyok külömbözőségéből származik.
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A nyugati és a magyar munkásosztály lakásviszonyai
között nemcsak fokozati, hanem lényegbeli külömbség is van.
A két- és háromszobás munkáslakásnak külföldön általában
„otthon“ jellege van, ahol szívesen tartózkodik lakója és ahol
kulturigényeit is kielégíteni iparkodik. Nálunk általában az
egyszobás munkáslakás, melyet albérlőkkel osztanak meg,
csak épen arra jó, hogy a munkás éjszakára valahogy meg
húzza magát. Ilyen körülmények között a munkás kell, hogy
másutt keresse kulturigényeinek a kielégítését. És hol tehetné
ezt megfelelőbb módon, mint egy nyilvános könyvtár olvasó
termében? Tiszta, jól világított, fütött és szellőztetett olvasó
terem, hol a közönség minden igazolás nélkül olvashat napi
lapot, folyóiratot, szépirodalmat és tudományos munkákat,
ahol a könyvtáros útba igazítja az olvasókat a szépirodalmi
olvasmányok megválogatásánál és megadja a kellő fölvilágositásokat azoknak, akik tudományos kérdéseket akarnak tanul
mányozni, az eféle intézmény a mi viszonyaink között kulturtényező és haladást jelent ama régibb divatu kölcsönkönyvtárakkal szemben, melyek a nem jól megválogatott könyvek
minél többször való megforgatásával tudtak évi sokezer kö
tetes kölcsönforgalmat elérni.
Olvasótermünk az elmúlt évben (1916. szept. 1.—1917.
aug. 31.) 318 napon át volt nyitva. Összesen 43.256-an láto
gatták. Ezek közül ifjúsági látogató 28.527, fölnőtt 14,729.
Az olvasóteremben 50.432 kötetet olvastak (a lapokon és
folyóiratokon kívül). E könyvek közt volt 36.231 ifjúsági,
12 561 szépirodalmi és 1.580 tudományos mű.
Az egyes hónapok forgalmáról alábbi táblás kimutatások
nyújtanak fölvilágositást.
A könyvtári állomány az elmúlt évben 478 művel gyara
podott és jelenleg 4.858 művel rendelkezik, amelyek 6.670
kötetből állanak.
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T áb lá s k im u ta tá s az o lv a só term i lá to g a tó k szám áról.

Hónap

Fiatal
korú

Fölnőtt

Összesen

Napi
átlag

Szeptember.........................
O któber...............................
November .........................
December .........................
Január ...............................
F eb ru ár...............................
M árcius...............................
Április ...............................
Május ...............................
Junius ...............................
julius * )...............................
Augusztus *) ....................

1414
2794
3291
3230
4536
6112
4046
1654
1138
938
296
78

823
1388
1967
778
2265
2907
2551
1013
557
333
115
32

2237
4182
5258
4008
6801
8019
6597
2667
1659
1271
411
110

75
135
175
138
220
286
213
99
58
42
29
14

T áblás k im u tatás az o lv a sá sra h a sz n á lt k ö te te k szám áról.

Hónap

Ifjúsági

Szépirodalmi

Tudo
mányos

Együtt

Szeptember.........................
O któber...............................
November .........................
December ..........................
Január ...............................
Február ...............................
M árcius...............................
Április ...............................
Május ...............................
Junius ...............................
Julius * )...............................
Augusztus *) ....................

2334
3847
4587
4318
5378
5548
4971
2294
1177
1198
481
158

716
1260
1345
1461
1849
2070
1977
811
568
400
78
26

116
148
190
164
188
206
217
122
108
93
20
8

3166
5255
6122
5943
7415
7824
7165
3227
1853
1691
579
192

A februári és márciusi iskolai szünet alkalmával nyitva
volt a könyvtár olvasóterme 31 délelöttön.
Összes látogatók száma 2530 (napi átlag 82)
Olvasott kötetek
„
2925 ( „
„ 94)
*) A könyvtár julius 10=től aug. 22*ig nyári szünetet tartott.
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V

*

A z o lv a só terein .

A könyvtár oktató és nevelő munkájának intenzivebbé
tétele állandó gondját alkotta a Szakosztálynak. Sajnos, a
helyiségek nélkül való szükölködés sokszor teszi lehetetlenné
a legéletrevalóbb tervek kivitelét is. így tervbe vettük egy
„olvasmány-tanácsadó“ berendezését, amely abban állna,
hogy az olvasó, mielőtt a könyvtárba megy, az előszobából
az olvasóteremmel szomszédos kis szobába lépjen, ahol az
ott levő „segitö“-ve 1 közli a kívánságait és meghallgatja
annak utbaigazitó tanácsait. Amíg ez egyrészt a könyv
kiadót tehermentesíti s igy gyorsabbá válik a kiszolgálás,
másrészt komolyabb és alaposabb lehet az irányítás mun
kája. Egyelőre csak gyermekek részére terveztük ezt.
A következő évre kapott Ígéretek szerint valamelyest meg
szűnik a helyszűke és akkor minden bizonnyal megkíséreljük
a terv kivitelét.
Az olvasók irányítását szolgálták a rajzpályázataink is.
Némi könyvtári tapasztalattal rendelkező ember tudja, hogy
vannak bizonyos „divatos“ könyvek, amelyek állandóan,
kézről-kézre járnak, mig sok jó könyvet az ottfeledés
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pora lep. Ezeket is forgalomba akartuk hozni, ezért pálya
dijakat tűztünk ki általunk kijelölt — mellőzött — jó könyvek
egyes megkapó jeleneteinek, eseteinek az illusztrálására. Rajz
eszközök, színes kréták, ragasztó képek stb. voltak a pálya
dijak. Beérkezett 11 pályázat.
Érdekes kísérlet volt — szintén pályadijjal egybekötve —
ha nem is járt kellő eredménnyel, hogy mennyire képesek a
gyermekek olvasmányaikról Írásban beszámolni. A kísérlet
végzésével megbízott segítő akadályoztatása félbeszakította
ezt az értékes munkát.
Alkalmunk volt arra is, hogy a gyermekek részére kije
lölt olvasó órákon (4—6) hangos előolvasással szoktassuk
őket az értelmes olvasásra, az olvasottak megértésére, a raj
tuk való gondolkodásra. Különösen jó alkalmat szolgáltatott
erre a másfélhónapos téli vakáció, amikor az iskolai szünetet
elrendelő tanácsi intézkedés értelmében a napközi otthonok
fokozott mértékben voltak nyitva tartandók. Mi úgy gondol
tuk, hogy a szó nemesebb értelmében vett napközi otthonnát
alakítjuk olvasótermünket és ezért a délelőtti órákra is kinyi
tottuk. Önkéntes segítőink szívesen vállalkoztak a hét 1—2
napjára inspekcióra ill. könyvtárosnak és igazi nemes lelki
gyönyörűséggel foglalkoztak a látogató gyermekolvasókkal.
Itt nyílt alkalom velük közelebbről megismerkedni, vágyaikról,
óhajaikról tudomást szerezni, szellemük fejlettsége állapotát
és fejlődési irányát megfigyelni és arra irányitólag hatni.
9-től 12-ig tartottuk nyitva a könyvtárt és a hideg otthon
bizony tömegesen küldte gyermekeit a mi kedves, világos és
meleg olvasótermünkbe.
Egyelőre technikai akadályok hátráltatják annak a terv
nek az életrehivását, hogy az előcsarnokba tegyünk ki kata
lógusokat. így az olvasó már ott kikereshetné a neki való
művet, evvel menne a tanácsadóba s igy a könyvtárba. A
katalógusoktól egyébként is sokat várunk. Az előbb említett
délelőtti könyvtári órák időt engedtek arra is, hogy a gyere
keket a katalógus használatában gyakoroljuk.
Nem koronázta siker karácsonyi ifjúsági könyvkiállitásunkat. Célunk az volt evvel, hogy a szülő, mielőtt gyerme
kének könyvet vásárol, jöjjön be és nézegessen, esetleg taná
csot kérjen. Kicsit elkéstünk az akcióval és nem csináltunk
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neki elég propagandát. Azért nem sikerült. Ez azonban ko
rántsem ok arra, hogy jövőre — nagyobb körültekintéssel —
meg ne kíséreljük újból.
A fölnöttekkel nem foglalkozhattunk annyit, mint fiatalabb
olvasóinkkal. Ez nagyobb és nehezebb föladat egyrészt, de
a legfőbb oka mégis az volt, hogy nem volt segítőnk, aki
valamely akció végrehajtásában segédkezett volna. A fölnőttek
olvasó órái este 6 —9 között vannak s e késő esti órák a
messzefekvő kültelekről való hazatérést fiatal segitőhölgyeinknek kicsit nehézzé teszik. Egy s más mégis történt. Megem
lítendő legelső helyen a tudományos előadások irodalma
jegyzékének a kifüggesztése. Külön hirdető táblánk van erre
a célra s minden előadó már az előadása alkalmával fölhívta
hallgatóinak a figyelmét a kérdés szakirodaimára. Ugyanígy
utalások tétettek a színdarabok irodalmi bevezetői, irodalmi
délutánok stb. alkalmával. Ugyancsak irányitó hatást vártunk
kis könyv kirakatunktól, amelyet a kölcsönző-asztal mellé állí
tottunk, hogy mindenkinek a szemébe tűnjenek az ott elhe
lyezett uj vagy kevésbbé forgatott régi jó könyvek.
A könyvtárban elhelyezett kis vitrinben állandó kis képkiállitásunk van. Van nehány reprodukció-gyűjteményünk és
egyes lapokat, magyarázó szöveg kíséretében, üveg alatt
teszünk közszemlére. A kicserélés a leányklub egy tagjának
a tiszte.
Könyvtárunknak az elmúlt évben is sok értékes könyvet
ajándékoztak és pedig a következő urhölgyek, urak és testü
letek : dr. Pollák Rezsőné, dr. Vermes Károlyné, dr, Freund
Miksáné, Oswáthné, Gerstlné, dr. Lévy Lajosné, dr. Nagy
Tivadarné, Reik Anikó, Dénes S.-né, Gerber Klára, Borbás
Andor, dr. Varró István, dr. Ormándy Miklós, Schlesinger S.,
Országos Közmüv. Tanács, Nagyszebeni főgimnázium vala
mint több lap és folyóirat kiadóhivatala juttatott ajándékképen
ingyenpéldányt olvasótermünkbe. Bevonult könyvtárosunk
helyettesítésénél közreműködtek: Altstock Lili, Balla L.,
Feuermann E., dr. Görögné, Hoffmann M., Klein Ilonka,
Kramer Rózsi, Kulai Gy., Meisner A., dr. Pickerné, dr.
Preiserné, Reik A, Todesco L., Tolnai A
Mindannyiuknak ez utón is hálás köszönetét mondunk.
. Bárcsak minél többen követnék a példájukat.
—
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D élelőtt:

V a s á rn a p

Gépírás

Német (gyerm.)

H étfő

Analfabéták

Német (gyerm.)

Könyvkötő Klub

Kedd

Tudom, előadás

Gyorsírás

Gépírás

Német (gyerm.)

Szerda

Tudom, előad.

Szépírás

Számolás

Német (gyerm.)

C s ü tö rtö k

Német (főin.)

Gépírás

Német (gyerm.)

Könyvkötő Klub

P é n te k

Számolás

Szépírás

Német (főin. h a ll)

Német (gyerm.)

S zom bat

E gy h é t a Népháza é letéb ő l.

Művészeti kirán
Gyorsírás

Szabás-varrás

Kisfiúk Klubja

dulás.
Német (felnőtt.)

Helyesírás

Ifj. Klub

Könyvtár

Gyorsírás

Tudom, előadás

Könyvtár
Német (fein, hall.)

Analfabéták

Könyvtár

Helyesírás

Leány Klub

Leány Klub

Könyvtár

Könyvtár

Könyvtár

Délután:
Szabó-varró tan
folyam.
Szinielőadás.
Könyvtár.
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Az olvasóteremben a következő lapok és folyóiratok álla
nak a látogatók rendelkezésére:
Az Est
Népszava
Pesti Hírlap
Budapesti Hírlap
Magyar Hírlap
Világ
Neues Politisches Volksblatt
igaz Szó
Népművelés
Városi Szemle
Szociálpolitikai Szemle
Fővárosi Közlöny
Jó Egészség

Festők Lapja
Czipőfelsőrészkészitők Lapja
Vas- és fémmunkások Lapja
Typographia
Szakszervezeti értesítő
Könyvkötők Lapja
A Nő
Huszadik Század

Alkoholizmus
Az üzlet
Vasárnapi Könyv
Darvin

Élet
Érdekes Újság
Tolnai Világlapja
Zászlónk
Jó Pajtás

IV. Társas ö ssze jö v ete lek (klubok).

Mindazok a berendezések, intézmények, amelyekről eddig
beszámoltunk, főként és elsősorban az oktatás, a tanítás, a
szórakoztatás szolgálatában állanak. Nem mehetne teljese
désbe azonban a mi kitűzött célunk, ha nem követnők a
szivünk vágyát s nem foglalkoznánk látogatóink lelkének a
nevelésével. Nem szükséges itt szólnunk arról a mély sánc
ról, amely politikai, felekezeti, nemzetiségi és még egy csomó
más szempont szerint széttagolja a mi társadalmunkat. Legyen
elég arra rámutatni, hogy nincs egy hely is, ahol az embe
rek a megismerkedés lehetőségeit lelik meg, ahol minden
elfogultság nélkül közeledhednek egymáshoz, ahol mindenki
meg van győződve arról, hogy a vele szemben lévő ember
— elsősorban embertársa, aki bizonyára tele van becsületes
törekvésekkel, szándékokkal, aki rokonlelkeket keres tekintet
nélkül társának politikai, felekezeti, nemzetiségi vagy társa
dalmi hovatartozandóságára.
Lehet-e nekünk komolyabb, nemesebb célunk, mint
hozzásegíteni az embereket az egymás megösmeréséhez, Le
het-e fontosabb teendőnk, mint alkalmat adni olyan terrénu
mok megkeresésére, amelyek közösen érdekelnek minden kulturlényt. Van-e szebb hivatás, mint beláttatni az emberekkel,
íi
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hogy a „kölcsönös segítség“, az emberi szolidaritás a vezető
gondolata a mai — alakuló, forrongó — társadalomnak.
Hogy minden előítéletet félre kell tennünk, mikor olyan kö
zös munkateret keresünk, ahol embertársainkkal együtt dol
gozhatunk. Van-e ideálisabb cél, mintha emberek ezt tűzik
maguk elé!?
Erre a célra alakultak a mi klubjaink, melyeknek tagjai
heti 1—2 alkalommal — néha sűrűbben is — találkoznak,
hogy valósággal belenevelődjenek abba a világfölfogásba,
melynek főjellemvonása az emberi szolidaritás erős érzése.
Egyesületek és mégsem azok. Önkéntes összejövetelek, ahová
az emberek nem tanulni jönnek legelsősorban, hanem az
emberi együttlét nemes levegőjét élvezni. Ideális csoportok,
amelyek tisztán ideális célzattal alakultak, először talán a
„vezető“ iránt táplált bizalomból, később az egymás iránt
kölcsönösen érzett emberi, bajtársi szeretet tartja össze őket.
A céljuk: megmutatni, mint élhetnének az emberek nagyobb
társadalmi közösségekben is megértő szeretetben ; megismerni
egymást, megbeszélni aktuális témákat, kialakítani a formá
lódásban — inkább forrongásban — levő világfölfogást;
egyesült erővel kiküzdeni valamit, közösen kitűzött szép cé
lokat közös kitartással elérni, mintegy beidegzeni a szolida
ritás szükségességét és a kölcsönös segítség nagy imperatí
vuszát. Nemesen versenyezni; megtanulni az önkritikát és a
mások fölött való — lehető objektiv — ítélkezést. Rászokni
az őszinteségre és fölvérteződni minden ellen, ami hazug,
képmutató a mai hipokrita társadalomban. Megismerni e tár
sadalmat, az életét mozgató erőket; tudatossá tenni a társa
dalommal és egyben önmagunkkal szemben való kötelessé
günket. A felelősségérzet fölébresztése, öntudatossá tétele, az
igazi, nemes emberi örömök megmutatása, az emberi alko
tások nagyszerűségén való öröm stb., stb. nem annyira rend
szeres, methodikus földolgozásban, mint inkább az egyéni
ráhatás utján.
Egyelőre csak az ifjúságot tudtuk e célok valóraváltására
összegyűjteni. Sem helyünk, sem megfelelő „segitő“-nk nincs
még a fölnőttekkel való foglalkozáshoz. Valószínű, hogy már
megvárjuk, mig a mostani fiataljaink fölnőnek és ők magukkal
viszik majd eszméinket s megalakítják a „Fölnőttek Klubját.“
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A legkülömbözőbb életpályák, egymástól az életben távol
álló társadalmi osztályok ifjúsága verődik itt össze, hogy
eleinte szinte öntudatlanul kerüljön a fönt elmondott eszmék
hatása alá. A lejebb közölt statisztika megmutatja, hogy a
diák — á jövendőbeli „magasabb“ társadalmi osztály tagja —
csakúgy jelen van, mint az iparosinas, mint az élet terén
már küzdő ipari szakmunkás, műszaki rajzoló, gyári kishivatalnok, bírósági segédtisztviselő. Nem szabad elfeledni — ez
talán a leglényegesebb — hogy a diákból gyárvezető mérnök,
közigazgatási tisztviselő, orvos, biró, tanár, munkáltató stb.
stb. válik s hogy milyen más lelki tartalommal, szociális ön
tudattal és kötelességérzettel állanak majd ezek hivatásuk
körében a kézi munkásokkal, alkalmazottaikkal, ügyfeleikkel,
betegeikkel: az egész társadalommal szemben. S iparosifjaink,
akik fölnőtt korukban ilyen embereket látnak majd és ösmernek m ega „másik“ táborban!? Nem neveljük az ifjakat arra,
mert magunk sem valljuk, hogy nincsenek osztályellentétek,
de viszont meggyőződésünk, hogy vannak az életnek olyan
terei, ahol a társadalom minden becsületes munkástagja
találkozhatik. Ezt tanulhatja meg a klubok tagja, ebben a
levegőben él, ilyen módon válik a klubélet a szociális nevelés,
a ma oly hangosan követelt állampolgári nevelés iskolájává.
Ez a tulajdonképeni gerince a Szakosztály programjának.
Ez az igazi „settlement-eszme“ és ennek kell majd áthatni
összes intézményeinket.
Már a szakosztály első éveiben megvalósulást keresett
ez a gondolat az u. n. játszódélutánokon, melyek a környéken
élő gyermekek között kezdettől fogva a legnagyobb nép
szerűségnek örvendtek. A hét egy délutánján 80 — 100, néha
több gyermektől hangosak a szakosztály helyiségéi: az egyik
ben karéneket gyakoroltak, a másikban 8—10 asztal körül
a gyermekcsoportok, egy-egy „önkéntes segítő“ vezetése
alatt társasjátékot játszanak, babaruhát varrogatnak, kézi
munkáznak, beszélgetnek. Karácsonykor ajándékokat és
uzsonnát is kapnak a gyermekek a „játszó“-ban, amely
észrevétlenül neveli, tisztaságra, jó modorra szoktatja a tagjait.
Válogatás nélkül jöhet be ide mindenki és a természetes
kiválasztódás utján állandó résztvevője maradt egy-egy cso
portunknak, kezdeményezésünknek az, aki arra való volt.
li*
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Igen nagy fontosságú intézmény volt ez a „játszó“,
amely a háború eleje óta fölfüggesztette működését, mert
helyiségeinket egy városi napközi otthon foglalja el. Most
látjuk csak, amikor előadásainkon, klubjainkban, vállalkozá
sainkon olyan egyének jelennek meg elsőnek, akik mint
gyermekek a „játszódban nevelődtek. A „játszó“ csalogatta
be először a mi mostani publikumunk gerincét és jó iskola
volt nemcsak a gyermekeknek, de önkéntes segitőinknek is.
Nem egy — ma már kiváló — segítő munkásunk szerzett
gyakorlatot nemcsak a gyermekekkel, de általában a mi
közönségünkkel való eljárásban a játszó keretében. Itt nyilt
ki a szive és itt szerette meg igazán a Népházát, amelynek
most egész leikével áldoz. A „játszódélutánok“ szervezése
és vezetése a szakosztály elnökének, Dr. Lévy Lajosnénak
a munkája volt.
Mintegy lelki utódai e játszó csoportoknak a „klub“-ok.
A név ne tévesszen meg senkit, mert nem fontos. Már
a háború előtt megalakult az „Ifjúsági Klub“, melyet e jelentés
Írója szervezett főként volt tanítványaiból. Rövidesen rá meg
alakult Dr. Nagy Tivadarné vezetésével a „Leányok Klubja“,
amely azóta rendületlenül folytatja munkáját, mig a fiuk
egyesülete vezetője és tagjai katonai szolgálata miatt meg
szakította a működését. Ugyanaz évben (1913.) alakult meg
kisebb fiukból a „Könyvkötő Klub“ (vezetőik : Kemény Böske
és Vermes Klári), mely most is működik és a „Német Gya
korló Klub“ (vezetői: Reik Anikó, Székely Emmy, Tedesco
Lily) egyike most is legszebben működő kisded egyesüle
teinknek. A beszámoló évében 10—13 éves gyermekekből
Reik Anikó kis csapatot szervezett, amely főként együttes
olvasgatással foglalkozik.
A z „Ifjúsági K lub.“

1916. őszén újra aktuális lett az Ifjúsági Klub megszer
vezése. 26 hónapos elszakadás a Népházától, annak közön
ségétől, volt tanítványoktól nem olyan auspiciumok, amelyek
sikerrel biztattak volna. Mégis, hogy találkoztam a tanfolya
mokra való beiratkozásoknál 2—3 régi tanítványommal s
beszélgetésünk során megpenditém a Klub eszméjét, örömmel
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teljes vállalkozási kedvet láttam bennük. S megjelent a kis
hirdetés a kapu alatt s a könyvtár előcsarnokában: „Akik
a megalakítandó Ifjúsági Klub iránt érdeklődnek, jöjjenek el
szombaton este 7 órára a II. emeleti klubszobába!“ És jöttek.
Ösmerős és ösmeretlen fiuk, ösmeretlen lelkek, akik nem
tudták, mi lesz. 12—15 fiatal ember jött, tele várakozással,
érdeklődéssel, tettre készen. Beszélgetni kezdünk és megösmerni iparkodunk egymás lelkét, A legizgalmasabb percei
az életnek, egyben a legszebb átélései, amikor egymásról
csupa szépet és jót föltételező emberek találkoznak és —
puhatolóznak. Mert föl kellett tennem, hogy akik ide jöttek,
valami szépet és nemeset várnak, ilyen tettekre készek i s :
különben nem jöttek volna. Nekik ugyanezt kellett rólam és
— az ösmeretleneknek — egymásról föltételezniök. Ez volt
tehát az első kapocs és ezen alapult első beszélgetésünk,
amelynek eredménye az volt, hogy megnyugodott, kielégült
lélekkel határoztuk el a legközelebbi összejövetelt.
Itt nincsenek szabályok, nincsenek didaktikai fokozatok.
Itt el kell találni a hangot, meg kell érezni — valami hato
dik érzékkel — mi a teendő. Megalakulunk. Többek közt a
következő „házszabályokéban állapodunk meg, amelyeket
nagybetűs tábla ajánl minden jelenlévő figyelmébe:

Olvasd el $ ne le le te

m erről soha!

Értelmes ember módjára viseld m agad!
Tartsd be a művelt emberek közt szokásos érintkezési for
mákat.
Légy derült, jókedvű, de ne adj ez érzéseidnek hangos
beszéddel, énekkel, füttyel kifejezést 1
Durva tréfák nem illenek müveit ifjakhoz, tehát ne csinálj
ilyeneket 1
Ne gúnyolódj! Tagtársad hibáját, félszegségét ne tedd megszólás tárgyává 1
Ha bizalmasa vagy, figyelmeztesd őt erre szeretettel ! Ha nem,
közöld egyik bizalmasával!
Esetleg fölmerülő ügyeidben ne Ítélkezz önhatalmilag! Fordulj
magához az Elnökhöz! Kíméld a bútorokat és egyéb berendezési
tárgyakat!
A kitűzött időben jelenj meg pontosan!
Ha egyszer itt vagy, ne járj ki s be, hanem maradj a helyi
ségben és társalogj vagy szórakozzál m ásként! Légy szeretettel
mindenki és minden iránt a környezetben !
Az előadásokra ügyelj, hogy hasznodra váljanak !

11
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Tisztikart választunk: titkárt, 2 jegyzőt, pénztárost, ellenőrt,
háznagyot. A jegyző tiszte a legfontosabbak egyike: ő irja
meg a Klub élete folyását naplószerü följegyzésekben a „Klub
Tüköré“ nevet nyert könyvben.
Az első időkben főként aktuális témák uralkodnak. A
legjobb módja az összeösmerkedésnek. Ezek körén belül
Krasznay István kollégám uj szempontokkal teli magyarázata
a háború gazdasági okairól. Sok a résztvevő, sok az érdeklődő.
Újabb tagok, újabb szenzációk. Összeösmerkedünk a
Leány-klubbal és ezeket vendégül látva olvassuk dr. Görögné
Beke Margit vezetésével a „Trónkövetelők“-ti Ibsentől. Nem
csupán irodalmi szempontok teszik itt a célt, nem is az
éjszaki óriással való megösmerkedés. Bár az is méltó volna
hozzánk. Hanem, hogy úgy mondjam, karakterisme ez. A
fiatal Ibsen vergődése, sóvárgása az igazságért, hite az erős
akarat, az öntudatos akarás mindenekfölöttvalóságában: alkal
mas téma kiforrásban levő fiatal karaktereknek. Nem csekély
mértékben járul az eredményességhez a már fönt említett
kelléke a szabadoktató előadónak: a vonzó egyéniség. Elő
adónk igen alkalmas volt a témára és hosszú esték teltek el
a megbeszélésekkel, amelyek természetesen nemcsak Ibsen
hőseire vonatkoztak, de tanulságot szolgáltattak a való élet
szemléléséhez is.
Majd folyóiratösmertetés, társadalomfejlődési témák meg
beszélése és ennek kapcsán az „Ember tragédiája“ együttes
megtekintése a Nemzetiben. Megelőzőleg együtt olvassuk a
főbb részeket, megbeszéljük az egyes jellemeket. Az előadás
után újabb megbeszélés, általános tanulság levonása. Renge
teg alkalom az életfölfogás irányítására, a figyelem koncentrá
lására való nevelésre, komoly dolgok iránt való érdeklődésre,
megfigyelésre, gondolkodásra.
Közben erős részvétel a Szakosztály tudományos kurzu
sain. Majd hangversenyen való együttes megjelenés a Szak
osztály vezetősége kitüntető szívességéből. Egy ilyen hang
versenyt dr. Freund Antalné és Vidor Emilné urhölgyek zon
gorán megismételnek bevezető magyarázatok mellett.
Sok uj tag jön, egy-kettő ki is lép. A jelentkezők közt
már válogatunk is. Úgy gondolom, a legelső gárda legyen
kiváló, elsőrangú. Ezek lesznek az ősök. Ezek teremtik meg
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a tradíciókat, a tónust, mely a jövőben itt uralkodni fog.
Talán jó is, hogy szűk a helyünk egyelőre, ez is kényszerit
a tagok szigorúbb megválogatására, mert már annyian vagyunk,
hogy alig férünk.
Maguk a fiuk is vállalkoznak kisebb előadásokra Jó ez
mindenképpen. Foglalkoztok kell a kérdéssel és egyben elő
adói készséget is elsajátíthatnak. A külömböző társadalmi utó
piák kerülnek ösmertetésre. Mondanom sem kell, mennyi
alkalom kínálkozik itt nemcsak a szociális ösmeretek, de a
szociális érzés megszerzésére is. Sok fogalom tisztázódik.
Ezek a fiuk mind újságot olvasnak. A tudásuk bizony föl
színes, nevelésükre nagy hatással van a pesti utca, melynek
életfölfogása — mint minden nagyvárosé — sok tekintetben
cinikus. Mennyi munkába kerül, amig elérjük, hogy komo
lyan nézzenek egyes jelenségeket. Amig leszoknak a pesti
közvélemény előlegezett rosszindulatáról, amig hajlandók a
dolgokat a lényegükben megvizsgálni vagy legalább meg
szemlélni s nem mindig a fölületes pesti módszerrel. Nincs
itt szó romlottságról. Csak épen arról, hogy a lázasan rohanó,
újságot olvasó nagyvárosi ember semmit sem vesz komolyan,
mindenen fölényesen mosolyog, mindenben panamát, önös
érdeket szimatol. Ebből ki kell szokni, mert ez a közügyek
kel való nemtörődömségre vezet. Ezt a pápaszemet le kell
vetni! Sok ilyen megbeszélés egyetlen vezető szempontja ez.
Ők rendszerint nem is tudnak róla. S lassan-lassan leszok
nak a könnyelmű ítélkezésről, a gyors „lesajnálás“-ról és
figyelik és vizsgálják a közélet tényeit.
Nem mulaszthatta el az Ifjúsági Klub a fiatalság, a sza
badság hónapjának a megünneplését. Március 17-én a leány
klubbal együtt ünnepet ül,, nagyszámú hallgatóság részvétele
mellett áldoz zengő szavalatokban a szabadság, a világbéke,
a társadalmi egyenjogúság oltárán. Petőfi és a modern líriku
sok: Ady Endre, Gyóni Géza, Ernőd Tamás, Szép Ernő,
Dutka Ákos és Várnai Zseni („Az emberiség szive“) vannak
a programon, amelyet kiegészít ár. Freund Antalné úrnő
zongorajátéka, akinek ezúton is köszönetét mondunk.
Majd az orosz forradalom jön s ad sok megbeszélni
valót. Közben kirándulások részint a Szakosztály rendezte
tudományos előadásokkal kapcsolatban, részint „klubkirán
—
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dulások“ a leányokkal együtt. Több-kevesebb résztvevővel
és állandó fotográfussal.
A Galilei-kör békeciklusán vesz részt a klubtagok egy
része és röviden be is számol róla. Ugyancsak képviselteti
magát a klub a munkásság május elseji összejövetelein egyegy tagjával. Általában az egész társaság erősen érdeklődik
a szociális mozgalmak és azok résztvevői: a szervezett mun
kásság iránt.
Olvasgatunk, sok a megbeszélni valónk. Közben kellemes
újság. Nagel Marcell a Népháza étkező-szakosztályának a
Martonhegyen telket ajánlott föl konyhakertészetre. A rossz
közlekedési viszonyok miatt említett szakosztály a telekre nem
tart igényt, annál kellemesebben érint minket, hogy Nagel
megengedi, hogy a fölajánlott telket klubcélokra használjuk.
Virágvasárnap délutánján együttes kirándulás a leányokkal
terepszemlére. Kertészkedni nem lehet ugyan, de kijelöltünk
egy nagy területet játszótérnek. S ettől kezdve alig van vasár
nap délután, hogy a két klub tagjai vezetőik és más érdek
lődők kíséretében ne jönnének ide ki, ahol szabadtéri játék
kal stb. jókedvűen szórakoznak. A környék már ösmeri a
Népháza dalos csapatát és szívesen látja. Nekünk meg mennyi
alkalmunk a legbizalmasabb beszélgetésekre. Egyben alkalom
az okosan vezetett koedukációra.
Nem maradhatott figyelmen kívül az a körülmény, hogy
16—20 esztendős serdülő ifjak a nagyváros utcáján és tömeg
lakásain ezernyi — a sexuálís élettel kapcsolatos — erkölcsi
és testi veszélynek vannak kitéve. Medvei Béla orvos vállal
kozott rá, hogy ifjainknak okos, praktikus tanácsokat adjon,
fölvilágosítsa őket önmaguk felől és alkalmat szolgáltasson
a legbizalmasabb természetű kérdések megtételére. Fogadja
ez utón is köszönetünket. Ki tudja, hány ember jövő boldog
talanságát előzte meg bizalmas fölvilágositásaival!
A Balaton mellé tervezett többnapos kirándulás a háborús álla
potok és velejáróik miatt elmaradt.Ehelyettegésznayoos kirándulás
volt Dobogókőre és egy másik £szfergom6a atestvérklubba 1együtt.
Aktuális témák megint, főként a nemzetiségi kérdés.
Majd A. France nehány novellája. (Többek közt a Crainquebille.)
Sok-sok hozzászólás. Tudatos olvasásra való ránevelés. —
Végül a beszámoló, évzáró összejövetel.
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S bár számokban nehéz megmutatni, mit csinált a klub,
mégis érdekes ez az összeállítás, amelyet a klub titkára ké
szített a beszámolóra: Az elmúlt év folyamán volt a klubban:
38
9
6
10
11
1
3
4
1
5
2

rendes ülés
Belépett. . . 40 tag Foglalkozásra
Kilépett . . . 5 »
nézve:
kirándulás
múzeumlátogatás Hadbavonult 3 » Iskolai tanuló 13
szociológiai előadás
Iparos
»
10
irodalmi
»
Ipari munkás 3
művészeti
>
» tisztviselő 7
orvosi
»
Bírósági s. tiszt 2
feminista
»
folyóiratismertetés
színházlátogatás
ünnepély

Kor szerint:
15 éves 3
16 »
8
17 »
9
18 »
9
19 »
2
20 »
3
23 »
1

Nagyon értékes munkát végeztek a klub egyes tagjai a
Szakosztály körül. Tudományos előadásainkon, a vasárnapi
színháznál, beiratkozásoknál stb. állandóan 2—3 tag szerepelt
rendtartóként. Nem egyszer voltak a fiuk léha megjegyzések,
csipkelődő gúny tárgyai, de állták a sarat. A szakosztály
értékes munkatársakra lel bennük s fölöslegessé teszik e he
lyeken a fizetett munkaerők alkalmazását. Ugyancsak eljártak
a plakátok ellenőrzésére, segédkeztek a beiratásoknál, vetí
tésnél. Önkéntes segéderőink száma gyarapszik velük, ők
pedig a valóságban is gyakorolják az igazán önzetlen, ne
mes szociális segitömunkát.
A teljesség kedvéért meg kell még említenünk, hogy a
klubszobában sakk, malomjáték, ostrom s sok egyéb társas
játék áll a fiuk rendelkezésére, valamint a közönség részére
egyelőre elzárt könyvkölcsönzés kedvezményében is részesülnek.
A L eán yk lu b

immár 4 esztendős múltra tekinthet vissza. Céljai teljesen
azonosak az Ifjúsági Klubéval, csak az eszközök mások né
mileg, amelyekkel e célokat elérni törekszik. Tagjai főként a
munkásosztály leányaiból sorozódnak, annak a föltörekvő
rétegeit képviselők. Számuk változó a 18 állandó tag mellett
egy-egy uj jövevény jelenik meg s ha valamikép nem találta
meg a helyét — kimarad. Volt továbbá 4—5 tag 15 évesnél
fiatalabb, akik csak a majd megalakuló fiatalabb leányok
csoportjába vétetnek föl véglegesen.
—
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A tagok foglalkozása ez:
Hivatalnoknö ....................................................
Varrónő ..........................................................
Divatárusnő ..................................... ..............
Órás ................................................................
P énztáros..........................................................
Elárusitónő ....................................................
Háztartásbeli ....................................................

8
3
2
1
1
1
2

A klub vezetőjének minden igyekezete arra irányult, hogy
egységet, összetartást teremtsen meg a leányok között s ez
bizonyos mértékben sikerült is. Határozott érdeklődést mu
tattak minden olyan tárgy iránt, ami fejlesztette a tudásokat,
tágította a látókörüket. Kétszer hetenként jöttek össze a klub
tagok. Kedden és pénteken este
—729-ig. A kedd volt
a „víg“ nap, a péntek a „komoly“. A „vig“ napokon ját
szottak, társalogtak, mulatságos dolgokat beszéltek el, kirán
dulásokat terveztek. A „komoly“ napokon a mindennapi élet,
a tudomány és a művészet szerepelnek a programon.
A következő tárgykörökből voltak előadások és kapcso
latos megbeszélések: csecsemőápolás, tuberkulózis, a vegetá
riánus konyha, a fözelékaszalás technikája, lakásberendezés
(1 szoba-konyha, 2 szoba-konyha praktikus berendezése),
újságolvasás, (ezzel kapcsolatban tőzsde, árfolyam, részvénytársaság); parlamentárizmus, választójog, feminizmus, szociálizmus. Perkins Gilman nyomán a nő gazdasági helyzete. Payot
nyomán : erkölcstan ; társadalmi munka; kötelességünk a köz
iránt. 7 érképolvasás. Utazás Svájcba.
Mythologia — modern szobrászat.
Az Akadémia Goethe- és Széchenyi-szobája megtekintése
alkalmával életük és működésük ismertetése. Petőfi élete
(a Bolond Istók-kal kapcsolatban), Gyóni Géza versei, élete,
halála. — Moliére élete és a Misanthrope.
Vita az „ékszer“ fölött.
Ezekhez sorakoznak az Ifjúsági Klubbal együtt rendezett
múzeumi séták, Ibsen-esték, a márciusi ünnepély, a kisebbnagyobb kirándulások vasárnap délelőtt és délután és a két
egésznapos túra Dobogókőre ill. Esztergomba. A klubbal
kapcsolatosan tornatanfolyam is működött a székesfőváros
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tek. Tanácsa jóvoltából a Honvéd-u. polg. iskola tornater
mében. Résztvevőinek száma 9 —17 között ingadozott.
A vezető munkájában segédkeztek Szönyi Oszkárné,
Mellemé Miskolczy Eugenia, dr. Tar Alajosné, Hoffmann
Mária, Reik Anikó. Ezúton is köszönetét mondunk értékes
közremunkálásukért.
*
*
*
íme, ezt csináltuk egy esztendő alatt. S itt térjünk vissza
mégegyszer a beszámoló közben többször elhangzott panasz
hoz, hogy nincs elegendő segítő erőnk. A háború az embe
rek nagyobb részében fölébresztette a szociális lelkiismeretet.
Jöjjenek hozzánk, minden önként jelentkező bármily csekély,
de állandó jellegű segitőmunkát örömmel fogadunk. Az illető
meg önmagának szerez vele örömet és lelki gyönyörűséget.
Anyagi helyzetünk javulását is erősen hisszük és várjuk!
(A Népháza az 5. kerületben, Vág-u. 12—14. sz. alatt
van. A Közúti villamos Váci-uti vonalán (1., 3., 55., 57. sz.
kocsik) a Tutaj-utca, a Városi villamos dunaparti vonalán
(16., 18. sz. kocsik) a Vág-utca a megálló. Mindkét helyről
pár lépés a Népháza).
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A közélelmezés hibái.
Irta: Dr. med. Holitscher A. (Pirkenhammer.)

Talán jó lesz előrebocsájtanom, hogy a közélelmezés
bajai alatt nem a háború, vagy az élelmiszerhiány következ
ményeit és hatásait kell érteni, sem a legutóbbi időben be
következett állapotokat. Ellenkezőleg! Olyan jelenségekről
lesz szó, melyek már a múlt század közepén voltak megálla
píthatók s amelyek azóta ijesztő módon tért nyertek s a nép
élet ismerőinek aggodalmait fokozódó mértékben fölkeltették.
A háború tartania alatt nem rosszabodtak ezek az állapotok,
sőt inkább enyhültek a bajok. Hogy azokat ma, olyan idő
ben tesszük vizsgálódásunk tárgyává, mikor csak a háborúval
kapcsolatos ügyek számíthatnak érdeklődésünkre, ez abban
leli magyarázatát, hogy a háború sokszoros alkalmat adott
arra, hogy a népélelmezés lényeges változásainak következ
ményeit és hatásait tanulmányozhassuk. Olyan megfigyelé
seket tehettünk, olyan tapasztalatokat szerezhettünk, melyek
sok régi, tekintélyes tudományos megállapítást halomra dön
töttek, másokat viszont igazoltak. Téves következtetések lelep
leződtek, laboratóriumi kísérletek az élet által megczáfoltattak.
Az utóbbi két esztendő, sok tévedés föltárása mellett, meg
tanított bennünket a közélelmezés bajainak orvoslási módjára.
De egyáltalában lehet-e komoly és tartós élelmezési
hibákról beszélni ? Nem lehetne, ha igaza volna Rubner-nek,
a jelenkor legtekintélyesebb és legbefolyásosabb német élel
mezési szakemberének, midőn („Handbuch der Physiologie
der Nahrung und der Ernährung“ cimü könyvében) ezt a tételt
állítja fel: „Látszólag saját tetszésünk szerinl válogatjuk meg
ételeinket és italainkat, de vágyainkat és látszólag szabad el
határozásunkat egy szabályozó mechanizmus ösztöne irányítja,
amely az egészséges emberben a választás egyéni célszerű
sége felett őrködik. Ezen általános táplálkozási ösztönön kívül
olyan komplikált berendezés is van szervezetünkben, mely
arra ügyel, hogy minőségileg is csak olyan táplálóanya=
gokat vegyünk magunkhoz, melyek a testnek javára váU
nak.“ Ha ez igaz volna, akkor a táplálkozásban nagyon ritkán
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és csak átmenőleg fordulhatnának elő hibák és tévedések, s
ezek a hibák és tévedések sohasem lehetnének ártalmára sem
az egyes embernek, sem valamely népnek, sem az egész
fajnak. De sajnos, nem úgy van. Nincs olyan ösztön, nincs
olyan belső hang, mely megmondaná az embernek, vájjon
az általa választott vagy a körülmények által rákényszeritett
táplálék physiologiai tekintetben elegendő-e, hasznos-e? Ha
a táplálék ellen Ínyünk és orrunk nem tiltakozik s jólakot
taknak érezzük magunkat — meg vagyunk elégedve. A min
dennapi tapasztalat is arra tanít bennünket, hogy nincs olyan
ösztön, mely arra figyelmeztetné az embereket, hogy egyes
méregtartalmu élvezeticikkek nem tartoznak életszükségleteik
közé, hanem mindenképen ártalmukra vannak nekik is, utó
daiknak is. Amilyen kevéssé óvja meg az embert a természeti
ösztön az alkohollal és nikotinnal való visszaéléstől, épen
olyan kevéssé tartja vissza az élelmiszerek helytelen meg
választásától.
Amig az emberek az életföntartáshoz szükséges táplálékot
maguk termesztették, vagy legalább is közvetlen érintkezésben
voltak a földmivelővel, molnárral, sütővel, hentessel stb.,
röviden: amig a termény- és piaci gazdálkodás járta — ad
dig nem volt semmi b a j; addig eléggé meg voltak óva a
lényegesebb táplálkozási hibáktól. De rosszabbodtak a viszo
nyok a kapitalizmus korszakában. Ma nemcsak a nagybirto
kos, hanem még a telkesgazda, sőt a kisházas is nem azért
munkálja meg a földjét, hogy a maga és családja részére
kenyérmagvakat termeljen; nem azért tart állatokat, hogy
házanépének húsa legyen, hanem azért gazdálkodik, hogy
pénzt szerezzen. Eladja a szántóföld terményeit, a tejet, a
vajat, eladja az állatokat, a mézet, a gyümölcsöt, a főzelék
féléket. Mindezeket régebben gyermekeinek s cselédjeinek
adta. Most pénzzé teszi. Teljes joggal mondja tehát a berlini
népjóléti központ kitűnő irata, („Ernährung und Lebenskraft der
ländlichen Bevölkerung“), melyet dr. Kaup tanár szerkesztett:
A falusi nép táplálkozása a modern közlekedés és a termé
nyek egyenletes elosztása mellett épen úgy javulhatott volna,
mint a hogyan javult az anyagi helyzete, ha a jobb belátás
hiánya — s a sokszor határtalan, a családi jóléttel sem
törődő kapzsiság miatt egészségbeli hátrányok nem származtak
—
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volna.“ Igen, mindent pénzzé tesz az őstermelő. És mit vásárol
ezen a pénzen? Erről mindjárt tüzetesebben fogunk beszélni.
A munkáshoz, iparoshoz, a városi lakoshoz, de leginkább
a nagyvárosi emberhez csak akkor jut el a termelő portékája,
ha az már végigjárta a mai gazdasági rend bonyodalmas
útját, amelynek az a célja, hogy lehetőleg sokan lehetőleg
sokat keressenek, nyerjenek rajta. A munkásnak nem azokat
az élelmicikkeket szállítja, kínálja a kereskedő, a szatócs vagy
a fogyasztási szövetkezet, amelyek a legtáplálóbbak, legegész
ségesebbek; hanem olyanokat, amelyeken az ipar és a keres
kedelem leggyorsabban és legbiztosabban meggazdagodhatik.
Az ipar és a kereskedelem a nyereségvágyat jellemző biztos
tekintettel veti magát az emberek érzéki vágyaira; körülhizelgik inyöket, élvezetvágyukat, mindig újabb és újabb válogatott
ingerekkel ismertetik meg és igy halálszerű kábultságba ejtik a
Rubner föltételezte természeti ösztönt — ha ugyan volna olyan.
így aztán elszakíthatatlan háló fonódik a fogyasztó
körül, melyből nincs menekvés. A termelő csak azt szállítja,
amit legjobban megfizet a világpiac; neki teljesen mindegy,
hogy mérges növényt termeszt-e, vagy valami nélkülözhetetlen
élelmiszert. Azzal veti be a földjét, ami holdanként a leg
jobban fizet, ami legkiadósabb. A tőke átveszi a terményt,
„nemesid“ átalakítja, keveri, finomítja és meghamisítja, úgy,
hogy mentül könnyebben és jövedelmezőbben adhassa el s
szállíthassa külföldre; a vásári kikiáltó minden eszközével
azon dolgozik, hogy a fogyasztóval elhitesse, hogy épen
az való neki, arra van leginkább szüksége, amit ő kínál.
Hogy a legértékesebb táplálószereket külföldre szállítja, ellen
értékűi pedig ártalmas élvezeti mérgeket hoz be — azzal nem
törődik.
Ilyen viszonyok közt egy félszázad óta nagyon átalakult
a közélelmezés; a szokások megváltoztak.
A mai táplálkozás mindenesetre sok érzékcsiklandó élve
zetet nyújt, de magában rejti a betegségokozó, fajrontó
defektusok egész tömegét, amelyeket csak a múlt évtizedben,
sőt részben csak a háborús tapasztalatok folytán ismertek fel
s mutattak ki.
A táplálkozás tudománya aránylag még fiatal. Nem lehet
és nem is szabad tagadni, hogy egy ideig helytelen föltevé
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sekből indult ki, tévedésekbe esett s hozzájárult ahhoz, hogy
a népben olyan balvélemények vertek gyökeret az élelmi
szerek értéke felöl, amelyeket alig lehet kiirtani. Egyike a
legvégzetesebb tévedéseknek, hogy módfelett túlbecsülték és
túlbecsülik ma is a fejérje értékét, különösen a húsét. A nép
élelmezés fejlődése az utóbbi évtizedekben a hús erőszakos
uralmát szenvedte meg. A tudomány a Voit-Rubner-féle tan
varázsa alatt állott, mely azt tanította, hogy a táplálék értéke
első sorban — sőt kizárólag — attól függ, hogy a napi
elégési érték-szükségletnek mekkora hányadát fedezi a fejérje;
mennél többet, annál jo b b ! Emellett folytonosan azt hang
súlyozták, hogy az állati fejérje többet ér, mint a növényi,
mert jobban kihasználódik. De mivel az állati fejérjét tartal
mazó anyagok közül könnyen érthető okokból csakis a húst
lehetett a fejérjefelvétel fokozására felhasználni, ennélfogva a
hivatalos táplálkozástan hatása csupán abban nyilvánult meg,
hogy fokozta a húsfogyasztást. Hogy mennyire befolyásolja
a közvéleményt valamely tudományos megállapítás, annak
illusztrálására megemlítem, hogy egy munkásjóléti kiállításon
a következő figyelm eztetést láttam kifüggesztve: „Az ember
táplálására szolgáló három elem közül (jellemző, hogy csak
3 elemről van szó) legértékesebb s egyszersmind legdrágább
a fejérje. Az élelmiszer értéke, ára felől tehát legbiztosabban
annak fejérjetartalma tájékoztat bennünket.“
Ezeknek a törekvéseknek annál nagyobb volt a sikerük,
mennél jobban együtt hatottak az érzéki élvezetek utáni vá
gyódással. Mert nem szenved kétséget, hogy a hús bizonyos
alkotórészeinek valami sajátságos, a kávé, tea stb. élvezeti
mérgekéhez hasonló befolyásuk van az idegrendszerre, mely
a hús után való vágyat annál inkább növeli, mennél több
húst eszünk. Ez kiviláglik a hús árából is, mert tápláló érté
kénél jóval többet fizetünk érte. Minden időben voltak népek,
melyek kiválóságuknál fogva hatalomra s jólétre emelkedve
szinte törték magukat a hús után, s azt tekintették főtáplá
lékuknak; ebből aztán az okozati összefüggés teljes félreis
merésével azt következtették, hogy azok a népek boldogulnak
legjobban, melyek sok húst esznek.
Németország húsfogyasztása a 19. század elején fejen
ként 13'5 kg. volt, 1892-ben 27 kg., 1912-ben 52-3 k g .; száz
—
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év alatt tehát megnégyszereződött s már túlhaladja a nagy
húsfogyasztásáról hires Angliának 46 kilóját. A háború előtt
Franciaországban 11 kg. húst fogyasztottak fejenként. És
mégis akadtak egyes élelmezési physiologusok, akik ezt a
tulon-tul magas fogyasztást is keveselték s azt még mindég
fokozni törekedtek.
Erőteljes táplálék alatt a fejérjét értették; hússal, tojás
sal és tejjel, melyekhez még alkohol is járult, akartak bete
geket gyógyítani, üdülőket, gyengéket erőre kapatni, vérsze
gényeket pirospozsgásra festeni. Tessék megkérdezni egy
átlagembert, vagy akár átlagorvost, hogy mit ért erőteljes
ebéd alatt? Azt fogja mondani: tisztességes húsleves, beefsteak
tükörtojással, meg egy pohár jó bor. A nép azt hiszi, hogy
a huslével még a holtakat is föl lehet támasztani. Éveken át
az úgynevezett beeftea-t, a sűrített husiét, tartották az orvosok
a legjobb erősítő szernek, pedig semmi táplálóértéke sincs,
csupán ingerlő anyagokat tartalmaz.
A fejérjének és a húsfogyasztás fokozásának a túlbecsü
lése nem volna baj, ha nem járna együtt súlyos egészségbeli
és közgazdasági hátrányokkal. Be van bizonyítva, hogy az
állati fejérje, de mindenek előtt a hús elősegíti az anyag
csere bajokat, főleg az azokra hajlamos embereknél, továbbá
akkor, ha együtthat más ártalmakkal, pl. dohánnyal, alko
hollal, szellemi megerőltetéssel, vagy ülő életmóddal. Az állati
fejérje felhasználhatatlan maradványai erősebb méreghatással
bírnak a testre, különösen a gyermekeknél, mint a növényi
fejérjék-é. Kétségtelen, hogy a mértéktelen husevés sokkal
aggasztóbb, mint más tápszerekkel való visszaélés.
A folytonosan emelkedő húsfogyasztás közgazdasági hát
ránya első sorban az állati fejérjét tartalmazó élelmicikkek
aránytalanul magas árában rejlik. A huséhség a kevésbbé
tehetős embert is arra csábítja, hogy keresményének túlsá
gosan nagy részét hús, sajt vásárlására fordítsa, úgy, hogy
nagyon kevés marad más nélkülözhetetlen vagy ajánlatos
táplálék beszerzésére; a táplálkozás egyoldalú, hiányos lesz.
Hogy az állati élelmicikkekre fordított kiadások mennyire
megterhelik a szegényebb sorsú emberek háztartását, az vilá
gosan kitűnik az osztrák kereskedelmi minisztérium munkás
statisztikai hivatalának néhány bécsi munkáscsalád háztar
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tási számadásáról s életviszonyáról szóló kimutatásából az
1912— 1914. évekről. Nagyon tanulságos, egész sereg fontos,
értékes adatot tartalmazó munka ez, amelyért hálás köszönet
illeti meg dr. Kautzky osztályfőnököt és két munkatársát:
dr. Schiffet és dr. Zizeket. Azt látjuk belőle, hogy a felsorolt
119 munkáscsaládban minden fogyasztóegységre nem keve
sebb mint 36 kg. hús, kolbász és hal jut évente; hogy egyegy családban az élelmezési költségekből 3194 koronát,
vagyis 31’2%-ot, az egész évi jövedelemből pedig 15‘9%-ot*.
húsra s kolbászfélére költöttek. Tojásra az élelmezési költsé
gekből 39T korona (34% ) ment el. Kenyérre, lisztre, rizsre,
darára s más efélékre ellenben csak 197 illetőleg 9'9% -ot
adtak ki; az u. n. „néptáplálék“-ra, a burgonyára, meg épen
csak 1'8%-ot, cukorra 4'8%-ot. Természetes, hogy a jövede
lemmel együtt a husköltség is emelkedik, mig burgonyára,
kenyérre még kevesebbet költenek; ehhez járul még, hogy a
jobbmóduak több fehérsüteményt és kevesebb feketekenyeret
vásárolnak. Az elsőtől a negyedik (utolsó) jövedelmi fokozatig
161'8%-kal emelkedik a husköltség, a kolbásznál 83% az
emelkedés, tojásnál 124%, sajtnál 118% ; a hüvelyeseknél
ellenben 27, a kenyérnél 10, a cukornál 7'3, a burgonyánál
1'3%-kal apadtak a kiadások.
Megkisérlettem a 119 család által egy év alatt felhasznált
egyes élelmiszerek elégési értékét és fejérjetartalmát kiszámítani.
A kísérlet természetesen tökéletlen volt, inkább csak becslé
sekről lehet szó, mert a hőegység- és fejérjetartalom a cikkek
minősége szerint nagyon különböző; más a kövér húsé, más
a soványé, más-más a különféle sajtoké, liszteké. De mindig
a középutat választottam és igy föltehető, hogy a hibák
kiegyenlítődnek, A számításnál Bunge, Rubner és König
adatait vettem alapul.
Az évi felhasználás fogyasztó egyénenként kerekszámban
1.000,000 hőegységet tesz ki, ami naponként kb. 3000 hő
egységet jelent. A hőegységekből 430,000 illetőleg 1180 állati
eredetű táplálékból származik, 670,000 ill. 1820 pedig növényi
eredetűből; az arány tehát majdnem 1:2. Ha visszaemléke
zünk arra, hogy az élelmiszerekre fordított kiadásoknak 60%-a
állati eredetű anyagokra megy el, ki fog tűnni, mennyire
megdrágítja az életföntartást a hús, tojás és tej favorizálása.
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Illetékes szaktudósok véleménye szerint a háztartásnak
ezt a megterhelését az igazolja, hogy az állati eredetű élelmi
szerek adják meg a testnek az annyira nélkülözhetetlen fejérjét.
De ez sem áll. Számításom szerint az egész évi táplálékfel
vételben 42'85 kg. fejérje foglaltatott; ebből 2075 állati ere
detű, 227 kg. pedig növényi eredetű volt. A napi fejérjefelvétel 1173 g.-ot tesz ki, tehát meglepő pontossággal meg
felel a Voit-Rubner-féle követelménynek. Fejérjehőegység
^naponta 481 keletkezik, ez kerek számban 16°/o, tehát ez is
egybevág Rubner megállapításával, aki 15%-ot kíván.
Nem állhatom meg, hogy a háborús táplálkozással való
összehasonlítás kedvéért nehány számot ne mutassak be,
melyeket egy berlini kutató, Loewy, hivatalnok családok kö
rében megejtett adatgyűjtés eredményeként mostanában adott
közre. Kitűnt, hogy a 100—500 márka havi jövedelemmel
rendelkező 858 családban a felhasználás fogyasztó egységen
ként és naponként 23 20 hőegységet tett ki 68-29 gramm
fejérjével. Ebből 16 80 h. e. és 3667 gr. fejérje növényi
eredetű volt, 6 40 h. e. és 316 gr. pedig állati eredetű. Az
arány tehát erősen eltolódott. Megjegyzendő, hogy a növényi
hőegységeknek egy harmadrésze, az egész hőegységszámnak
pedig több, mint egy ötödrésze burgonyából fedeződött, (az
adatgyűjtés 1916. április havában történt), mig Bécsben az
összes hőegységszámnak V20 része származott burgonyából. A
haditáplálék tehát fejérjében szegényebb lett, de azért a fejérjefelvétel még bőven elég volt s az egészséget nem veszélyeztette.
A nagy húsfogyasztásnak másik hátránya az, hogy
a gazdálkodók jövedelmezőbbnek találják az állattenyésztést,
mint az élelmicikkek termelését, tehát inkább takarmányféléket
produkálnak. Az is baj, hogy~a gazdasági termények sok
értékes alkotórészét nem emberi táplálékra fordítják, hanem
állathizlalásra; az ökörnek pl. olyan erőtakarmányt adnak,
amelyben mind benne vannak a testünk föntartásához föltét
lenül szükséges tápsók és vitaminek.
A jelentékeny hátrányokkal szemben nincs semmiféle
előny. Nem igaz, hogy a fejérjedus táplálék nélkülözhetetlen,
hasznos, hogy erőt ad és munkaképessé tesz. Némi
fejérjére szüksége van ugyan a testnek, de jóval kevesebbre,
mint amennyiről ezelőtt egy évtizeddel beszéltek. Naponkint
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118 gr. fejérje — ez volt a határ, melynek fölfelé való túl
lépését nem tartották ártalmasnak, inkább üdvösnek; lefelé
való túllépése azonban már aggályos volt. Ki beszél ma erről
a túlhaladott nézetről ? Megingatták és megcáfolták azt Chitten
den, Bunge, Hindhede; azóta számtalan kutató kimutatta,
hogy annak a 118 gr. minimumnak a felével, sőt annál is
kevesebbel megélhetünk, dolgozhatunk, egészségesek lehetünk
és fejlődhetünk. És ha még egy bizonyiték kellett volna,
meggyőző módon megadta volna azt a háború, melyben
millió meg millió, ember hónapokon, sőt éveken át a leg
nehezebb munkát végezte az említett minimumnál jóval
kisebb napi fejérjefelvétel mellett anélkül, hogy egészségében
hiba esett volna. Ma már tudjuk, hogy azok a kísérletek,
melyek alapján a fejérjeminimum mértékét megállapították,
sokkal rövidebb ideig tartottak, semhogy döntő bizonyítéko
kul szolgálhatnának. Ha egy embernek, aki napi 150 gr.
fejérjefelvételhez van szokva, minden átmenet nélkül 3 —4
napon át csak 40—50 grammot adunk, akkor persze nehéz
zavarok, fejérjeveszteségek stb. fognak fellépni. De ha időt
engedünk a testnek, hogy az uj rendhez hozzászokjék; akkor
bámulatos simulékonysággal alkalmazkodik és jól érzi magát,
sőt jobban, mint a túlságos fejérje mellett.
Lakóhelyem népe közt magam is tettem megfigyeléseket,
amelyek azonban nem voltak pontosak, mert nem álltak ren
delkezésemre a pontos méréshez és számításhoz szükséges
segédeszközök. De minden hibaformát figyelembe véve, ha
tározottan állíthatom, hogy van itt sok nehéz munkát végző
férfi és fejlődő ifjú, akik hosszú időn át úgy táplálkoztak,
hogy legfölebb 30—40 gr. fejérjéhez jutottak; amellett jó
kondícióban voltak, egészségeseknek érezték magukat, súly
ban sem vesztettek és tovább dolgoztak. Mindez nem meg
lepő, mert Hindhede és mások ugyanezt már előbb megálla
pították és mégis akadt szakember, aki kétségbe vonta s vitatta.
De már a hírességek is kezdenek másként beszélni. Mos
tanában jelent meg egy közlemény Hochhaus, Küster és Wolf
kísérleteiről. Wolf néhány kísérleti egyént hónapokig kizárólag
burgonyával és nagyon kevés zsírral etetett; valamennyien jól
érezték magukat s nehéz testi munkát végeztek. Hochhaus, egy
kölni klinikának azóta elhunyt vezetője, üdülő betegeket táplált
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hosszabb ideig fejérjeszegény ételekkel; a burgonyának és
kenyérnek jutott a főszerep, húst csak ritkán és keveset kaptak.
Naponkint legfölebb 5 0 - 6 0 gramm fejérjét adtak nekik s a bur
gonyát többnyire száraz állapotban kapták; szívesen ették, jól
megemésztették s jól ki is használták. Az üdülők szívesen
fogadták a változatosan elkészített ételt és gyorsan fölépültek.
Kiszámította Hochhaus, hogy 1 márkáért kapunk: burgonyában
5283 hőegységet, tőkehalban 2571-et, szárított paréjban (spenót)
563-at, friss húsban 372-őt, füstölt sonkában 216-ot. Nem
végzetesen rossz gazdálkodás-e az, ha arra tanítjuk a népet,
hogy a 15-szörte drágább hússal táplálkozzék, a burgonyából
pedig mérget (szeszt) égessen, vagy a sertéseknek vesse,
hogy azok 25-szörte drágább sonkává változtassák át? A
paréjt még ma is Ízletes, de meglehetősen értéktelen mellék
ételnek tekintik, pedig a paréj hőegységei sokkal olcsóbbak,
mint a húséi.
Közleménye végén ezt mondja Hochhaus: „Tapasztalataink
teljes mértékben igazolják Hindhede adatainak a valóságát.J
De vannak eseteink, melyek kétségbevonhatatlan bizo
nyossággal mutatják ki a fejérje- és zsirdus ételek káros
voltát és az évtizedeken át lebecsült szénhydrátok előnyeit.
Sok német szülész, pl. Warnegross Berlinben, Mayer Tübingában, Momm, Ruge, Mőstner, megállapították, hogy szülő
nőknél az utóbbi időben jóval ritkábban fordultak elő görcs
rohamok, mint a háború előtt. Ezt a soványabb, fejérjeszegényebb táplálkozás okozza, amit az is bizonyít, hogy jobbmódú szülőnőknél, kik most is „jól élnek“, a görcsrohamok
elmaradását nem észlelték.
De menjünk tovább. Szinte megdönthetetlenek Kirchner,
a porosz egészségügy kiváló vezetőjének adatai, melyeket a ber
lini képviselőházban tett közzé. Az iskolaorvosok által Német
ország különböző részeiben 1914—1916. évben megejtett mé*
rések alapján megállapíthatta, hogy az iskolásgyermekek
a magasnövésben nem maradtak vissza a békeévekhez képest;
a testsúly gyarapodása a vagyonosabb osztály gyermekeinél
lassúbb ugyan, de épenséggel nem aggasztó, s ez arra vezethető
vissza, hogy nem táplálkoznak olyan bőségesen, mint a háború
előtt. Kirchner maga is állítja, hogy az a redukált hús- és tejmennyiség, amit a gyermekek ezidőszerint kapnak, korántsem
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okoz olyan nagy bajt, mint sokan gondolják, sőt ellenkezőleg
megjegyezhetjük, hogy erősen növényi táplálék mellett álta
lában véve jobban érzik magukat a gyermekek. Szellemi
munkaképességűk sem rosszabb mint régen. Pfaundler berlini
gyermekorvos, a legtapasztaltabb szakférfiak egyike, megálla
pította, hogy a hadiellátás ki tudja elégíteni mindazon igé
nyeket, melyeket az orvosok a 2—6 éves gyermekek tápláléka
iránt támasztanak. Azt állítja, hogy a táplálékban a kellő
elégési-értéken és fejérjetartalmon kívül u. n. nyerstáplálékalkatrészeknek és „kom plem enteknek is kell lenniök; egy
oldalú összeállítás és denaturálás következtében ezeknek a
hiánya káros lehet a szervezetre. Azt véli továbbá, hogy a
gyermekek háborús táplálkozása megfelelőbb, mint a háború
előtt, mert majdnem azt kapja benne a gyermek, amire épen
szüksége v an ; a mostani táplálkozás nem abundáns, nem
hizlal, több benne a növényi alkatrész, mint az állati, a tej-,
tojás- és húsfogyasztás pedig tetemesen korlátozva van. És
épen ez az, amit a szakemberek már a század eleje óta
folytonosan és hangsúlyozva követelnek. A gyermekek hadi
táplálkozása nagyon hatásos óvszer a gyermekbetegségek ellen,
pl. vérszegénység, étvágytalanság, székrekedés, ideges zava
rok, bőr- és nyálkahártya-processusok ellen. Ezeket a bajokat
— főleg hajlamosoknál — a háború előtti bő és „erőteljes
táplálkozás“ azonban elősegítette. Ha igy fogjuk fel az ész
szerű gyermektáplálást, akkor a mostani kényszerhelyzet csak
hasznos, nem pedig káros.
Hát a felnőttek? Igaz, hogy 1916-ról, mikor az élelmi
szerek hiánya már érezhetőbbé vált, nincsenek még jelenté
seink, de 1915-re vonatkozólag már kimutathatta Kirchner,
hogy a háború tartama alatt többféle betegség kisebb arányok
ban lépett fel mint azelőtt, különösen a bél- és gyomorbajok.
A gyomor- és bélbetegségek következtében beállott halálesetek
száma 1915-ben majdnem 30%-kal kisebb volt, mint 1914-ben.
Ki kell emelni azt is, hogy Poroszországban nagyon régen
haltak meg olyan kevesen rákbajokban, mint 1915-ben; a
halálos gyomor- és bélrákmegbetegedések, melyek máskor
férfiaknál és nőknél a rák-halálesetek 80%-át szokták kitenni,
rendkívüli módon csökkentek.
Földművelő- s munkásnépünkön magam is tapasztaltam,
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hogy a háború alatt az egészségi állapot egyáltalában nem
rosszabbodott, hogy a megbetegedések és halálozások nem
emelkedtek. Különösen ki kell emelnem, hogy a gyermek
halálozás most sem nagyobb, mint máskor s hogy a csecse
mők épen úgy fejlődnek, mint azelőtt. A legutóbbi időben
azonban a tejhiány károsan hat az iskoláskoron alul levő
gyermekekre. Mert bár nem tartom a tejet valami különösen
hasznos élelmiszernek s bár hiszem és vallom, hogy a fel
nőttek és a 7—8 éven felüli gyermekek nagyon szépen el
lehetnek nélküle, mégis aggasztó baj ha a gyermekek 4—5
éves korukig tejet nem kaphatnak. Persze nem a fejérjetartalma miatt nem nélkülözheti a kis gyermek a tejet, hanem
rendkívül nagy mésztartalma. miatt, melyre a csontfejlődésnek,
fogképződésnek van szüksége. Erre már Bunge is rámu
tatott, s további kutatások és tapasztalatok fényesen iga
zolták tételeit. Tudjuk, hogy a húsban, fehér kenyérben,
búzában, rozsban, tehát a legfőbb élelmi szerekben nagyon
kevés a mész, a cukorban semmi, a burgonyában valamivel
több ugyan, de még mindig nem elegendő; ellenben a leg
több gyümölcs- és főzelékfélében nagyon sok mész van, épen
annyi vagy még több, mint az anyatejben. Kell tehát, hogy
a kis gyermeknek mindaddig sok tejet adjunk, mig életkora
meg nem engedi, hogy a szükséges meszet gyümölcs vagy
zöldfőzelék alakjában adhassuk neki. Akkor már nélkülözheti
a tejet. A tej tápláló értékét a nép általában nagyon túlbecsüli;
különösen nevezetes, hogy a tejet még most is gyógyszerül
ajánlják sápkórosoknak és vérszegényeknek, pedig a tejben
alig van vastartalom.
A tej mellőzése a népélelmezésben mindamellett sajná
latos és végzetes hiba, de nem annyira azért, mivel a tej
maga oly értékes táplálék, hanem inkább azért, mert silány,
sőt nem ritkán káros élvezeti cikkekkel pótolják. Ezzel leg
inkább a falusi népet lehet vádolni, az „erő-raktár“-t, amely
ből a sokkal gyorsabban leőrlődő, elfajuló városi lakosságnak
kell kiegészülnie. Kaupnak már fönnebb említett munkája a
fa lu si nép táplálkozásáról és életerejéről, erre vonatkozólag
egész tömegét közli a tanulságos adatoknak. A tejszövetkezetek
fönállása óta a földműves ember mindig több és több tejet
von el családjától; csak nagyon keveset vagy semmit sem tart
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vissza. Reggelire s vacsorára tehát nincs már teljes tej, nin
csenek már tejes ételek, hanem van kávé, kávé s megint csak
kávé, vagy jobban mondva cikória-lé, amelybe néhány csepp
tejet meg egy kis darab cukrot tesznek. A Németbirodalom min
den részéből majdnem egybehangzó jelentéseket olvashatunk:
Keletporoszországból jelentik: rántottleves helyett cikória-lé!
Brandenburgból: rántottleves, tejes ételek és fekete kenyér
helyett kávé meg fe h ér kenyér. Schleswig-Holsteinból: a tej
ből és kásákból állott régi táplálék ki van küszöbölve, helyét
a kávé és fehérkenyér foglalta el. Más helyeken reggel és
este kávé járja. Még rosszabb a helyzet Württembergben és
Bajorországban. Nem csoda, hogy a kávéfogyasztás a Német
birodalomban nagy mértékben emelkedett; a múlt század
30-as éveiben az évi fogyasztás fejenként / kg .=ot tett ki,
1895—1900-ban már 2 1 kg.-ot, 1907-ben pedig 3'3 kg-ot
A teafogyasztás ugyanabban az időben 4 grammról, 80=ra
emelkedett. Mindezekhez hozzájárul még az utóbbi évtizedek
ben elterjedt óriási mennyiségű maláta- és rozskávé. Azon a
vidéken, ahol én lakom, a népesség testi és lelki elfajulásá
nak az oka kétségkívül a mértéktelen kávéélvezetben kere
sendő. A kávés fazék egész nap ott van a tűzhelyen; mikor
a gyermek haza kerül az iskolából, megiszik vagy egy fél
liter kávét, sokszor az ebéd is csak kávé, délután és este is
csak kávé járja. Akárhány asszony naponta 6—7-szer tölti
meg a gyomrát ezzel a kétes értékű folyadékkal. A követ
kezménye az, hogy emésztési zavarok, székrekedés, migrén
és fejfájás mindennapos bajok. Hogy babkávé helyett leg
inkább malátát és rozsot használnak, az nem változtat a dol
gon, sőt még rosszabb, mert — hogy szine s ize legyen a
kávénak — kevesebb tejet és cukrot vesznek hozzá, ugyannyira, hogy a kotyvaléknak amúgy is elenyészően csekély
tápláló értéke még alábbszáll.
Határozottan állítom, hogy nemcsak a gyári munkások
élnek vissza a kávéval, hanem a földmivelők is. A környé
künkön levő világfürdők: Karlsbad, Marienbad stb. az ő
óriási tej- és vajszükségletökkel, kitűnő piacai a földmives
tejtermékeinek; eladja tehát a tejet s gyermekéivel együtt
kávén él.
De nemcsak a koffeintartalmú élvezeti cikk szorította ki
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a hasznos élelmiszereket, hanem megtették azt — legalább
is ugyanolyan mértékben — a szeszes italok is. Amilyen
rabjai a nők és gyermekek a kávénak, olyan rabjai a férfiak
az alkoholnak. Nem szándékozom kiterjeszkedni az ivás, az
alkoholizmus és alkoholtőke jelentőségére a népegészségügy,
a munkaképesség és a fajépség szempontjából. De azt mégis
megkívánja tárgyam, hogy a szeszes italokról, mint állítólagos
népélelmi cikkről megemlékezzem.
Nálunk első sorban a sört tekintik ilyennek. Az a nehány
sulyrész valódi táplálóanyag, amit magában foglal, továbbá
az a tagadhatatlan tény, hogy az igazi sörivók meghíznak,
azt a mélyen meggyökeresedett s szakemberektől is támogatott
tévhitet szülték, hogy a sör nemcsak élvezeticikk hanem
élelmicikk is. A sörgyári tőke s az annak zsoldjába szegődött
iróemberek fáradságot s pénzt nem kiméivé azon voltak, hogy
ezt a téves felfogást a nagyközönségben megerősítsék. Ebből
az következett, hogy a nép jövedelmének hatalmas része —
különösen a táplálkozásra rendelt része — szeszes italokra,
de leginkább sörre megy el. A Németbirodalomban a háború
előtt legalább is 3'8 milliárd márkát adtak ki sörre s más
szeszes italokra, Ausztriában pedig 2 4 milliárd koronát. Saj
nálatos tény, hogy a palacksör forgalomba hozatalával a sör
ivás a családi körben is megszokottá vált s a nők és gyer
mekek sem riadnak vissza tőle. A vidéken a sör mindinkább
az élelmi cikkek helyét foglalja el ; a tízórainál, ozsonnánál s
vacsoránál a főszerepet viszi. Szénakaszálás idején a réten
találkozhatunk a söröspalackkal, aratás és cséplés idején a
mezőn.
A munkás nemcsak a sört tekinti élelmi cikknek, hanem
a pálinkát is, amelyről azt hiszi, hogy erőt ad, ellenállóké
pessé teszi. Hála a szakszervezetek fáradhatatlan munkájának
és a szociáldemokratikus kulturmunkának, — most már javult
a helyzet; de még gyorsabban haladnánk, ha az alkohol
erősítő hatásáról elterjed babonát felülről is nem istápolnák.
E részben az orvosok is hibásak. Minden elgondolható gyengeségi állapotban még mindég gyógyszerül ajánlják és ren
delik az alkoholokat; még mindig Ízléstelen reklámot csap
nap a vas-boroknak, „táp“-söröknak, gyomoressenciáknak,
életifjitóknak stb. — tudós orvosok közreműködésével. Messze
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földön hires szakférfiak nem az ivás és az alkohol téves
értékelése ellen küzdenek, hanem az abstinentia és annak
képviselői ellen.
A közélelmezést mindaddig nem lehet az egészségtan
és az ész törvényei szerint szabályozni, amíg az alkoholt az
étkezés állandó és nélkülözhetetlen tartozékának tekintik. Iga
zán természetszerű ebédhez nem lehet sem sört, sem bort
inni, sem pedig utána konyakot. Észszerű vendéglői üzem
alkoholkiméréssel kapcsolatban — teljesen lehetetlen.
Hogy a népet annyira elárasztják szeszes italokkal, annak
okát — épen úgy mint a legtöbb ilyen bajét - a közgaz
daságnak önzéstől vezetett, minden társadalmi követelményt
elhanyagoló fejlődésében kell keresni. Sört, bort, pálinkát
produkálni, számtalan korcsmát, tingli-tanglit, bar-t, kerthelyi
séget, vasúti vendéglőt, pálinkás butikot stb. stb. létesíteni —
az pénzt hoz; ha az ördög viszi is el a közegészséget, mit
törődnek azzal a szép titulusu urak! A sörgyáraknak, szesz
gyáraknak ők a gazdái s az említett vállalatok legtöbbjében
is az ő pénzök kamatozik.
A közélelmezés sok egyéb hibája miatt is felelősségre
kell vonni közgazdaságunk tervszerütlenségét. Ezen hibák
közül legveszedelmesebb az élelmi szereknek, első sorban a
gabonaféléknek minden ésszerű határt túllépő u. n. tisztítása,
finomitása. Itt is összedolgoztak az ínycsiklandó ételek után
való vágyakozás, a kutató tudósok tévedései s a nagyipar
üzleti mesterfogásai, hogy az egészséget és fejlődést veszé
lyeztető átalakulást idézzenek elő. A liszt fehérebb, mindég
fehérebb lett, úgy hogy végre nem maradt benne más, mint
a tiszta, minden egyébtől megszabadított keményítő. A főző
lisztnek hófehérnek kellett lennie; a köznép mindinkább a
fehér süteményt részesítette előnyben, mert a kávéhoz, teához
jobban Ízlett, az u. n. feketekenyér pedig mindig világosabb
lett. A rozsot már csak 40—50%-ra őrölték ki, a többi része :
az életre oly fontos, nélkülözhetetlen sók, vitaminek és fejérjeanyagok az istállóba vándoroltak. A. physiologusok az emésztés
által való kihasználhatóságra fordították egész figyelmöket
és azt állították, hogy a finom lisztek előállítása okos és cél
szerű dolog, mert a korpa, a fa-rostok stb. úgysem lennének
megemészthetők, kihasználhatók. De eltekintve attól, hogy ez
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csak részben helyes, mert hosszabb szoktatás után az ember
a gabonát nagyon jól meg tudja emészteni — célszerű eljá
rással, amilyen pl. Finkleré, (Finál-liszt), Steinmetzé, Klopferé,
az értékes sikér majdnem egészen feltárható. Nem is nagyon
régen még szaktudós körökben is az a végzetes nézet volt
elterjedve, hogy nem kell törődnünk a kellő mennyiségű sók
felvételével; bárhogyan választja meg az ember a táplálékát,
mindenképen hozzá jut a sókhoz. Ez igaz lehet, a mig fel
dolgozatlan és kevéssé átalakitott terményekkel táplálkozik;
de már nem áll, ha a táplálkozás kémiai egyedekre támasz
kodik, amelyek minden ehetetlennek, fölöslegesnek vagy zava
rónak tartott járuléktól meg vannak fosztva. A cukorrépa
fejérjeanyagait és sóit, — hogy egy jellemző példát hozzak
fel — bonyolódott s ravaszul kieszelt eljárással az utolsó
cseppig eltávolítják; csak a hófehér, vegyileg tiszta cukornak
szabad visszamaradnia, minden egyéb a hizóáliatoknak jut.
És ez a kémiai egyed, a cukor, évről-évre nagyobb tért foglal
el a közélelmezésben. A liszt és kenyér is ma-holnap csak
kémiai egyed lesz: keményítő; egyéb részeit a gabonának
az ökrök meg a disznók kapják. A gyümölcsöt és főzelék
féléket, amennyiben a népélelmezésen egyáltalában szerepel
nek, gondosan megmossák, hámozzák, kilúgozzák, a vizet,
amelyben főzték, kiöntik; pedig mindezen tisztogatási eljárá
sok mellett értékes anyag vész kárba. Tiszta zsir, tiszta
keményítő, tiszta cukor, tiszta fejérje — ez az ujabbkori
szaktudósok álomképe. Nem csoda, ha a népélelmezés ilyen
körülmények között hiányos lesz; nem csoda, hogy ugyan
azok az ipar-ágak, melyek a bajt előidézték, olyan készít
ményeket eszelnek ki s hoznak forgalomba, melyekkel a ba
jokat megint ki akarják küszöbölni. Előbb kiveszik a liszt
ből a sikér- és héjrétegeket, azután műkedvelő árakon eladják
azokat a vagyonosoknak Simons- és Grahamkenyér alakjában.
A maláta legértékesebb részeit előbb a szemetes ládába öntik,
azután pedig drága malátakivonatot vásároltatnak a gyógy
szertárakban gyönge gyermekek részére. A tápsókat előbb
állati takarmánnyá alacsonyitják le, azután meg lelkiismeretlen
vállalkozók uzsoraárakon lecithin- és tápsókészitményeket hoz
nak forgalomba, hogy a beteg agyvelőket helyreállítsák.
Belátó s tapasztalt orvosok évek óta harcolnak ezen
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visszás állapotok ellen, de nem hallgatták meg őket. Az ijesztő
módon elterjedő fogszuvasodást, mely már a gyermekkort is
megtámadta, Bunge, Kunért, Bőse és mások a tápsók hiányá
nak rójják fel. Senki sem törődött vele. Azt kívánták, hogy
a kenyérmagvakból ne távolítsák el a sókat, de intő szavaikat
nem vették figyelembe, mert felsőbb helyen azt hangoztatták,
hogy az fölösleges, hogy a korpa emészthetetlen, haszontalan
teher. De mire tanít bennünket a nagy tanítómester, a háború?
Schäfer berlin-pankowi iskolaorvos iskolás gyermekeken tett
vizsgálataiból kimutatta, hogy a fogszuvasodás, mely a háború
előtt a megvizsgált esetek 65—88%-ánál volt konstatálható,
1916. julius haváig a fiuknál 15%-ra apadt. Ez a rendkívüli
és meglepő visszaesés nem enged meg más magyarázatot
mint azt, hogy a hadiélelem, melyet az első és második évben
a gabona messzemenő kiőrlése ’jellemzett, tápsótartalmával
elősegítette a gyermekek fog- és csontfejlődését.
Hogy milyen nagy jelentősége van az emészthetetlennek
tartott héj eltávolításának, az legjobban kitűnik a rizshántolás
ártalmas hatásából. Ma már minden vitát kizáró tény, hogy
az u. n. beri-beri-betegséget, mely a japánok közt, azonkívül a
Balkánon és Olaszországban annyi áldozatot követelt, a hántolt
rizszsel való egyoldalú táplálkozás okozza; Forsher Kasimir nevű
angol kutató ugyanis bebizonyította, hogy az eltávolított
hártyácskákban vitaminek vannak, melyek nélkül az ember
meg nem élhet s melyek a hántolt rizsben már nincsenek
meg. Hántolatlan rizszsel embert és állatot egyaránt jól lehet
táplálni, de kizárólag hántolt rizs mellett hamar megbeteged
nek és elpusztulnak. Így vagyunk a tengerivel is; Urbeanu
kimutatta, hogy a pellagra nem romlott tengeri élvezésétől
keletkezik, hanem a káliumsók hiányától, melyeket bizonyos
őrlési eljárással a tengeriből elvonnak. A felnőtt embernek
4—5 gr. káliumsóra van szüksége. A burgonyában sok van,
a sójababban is van; a bajokozó itt is a tiszta búzaliszt,
amelyben majdnem semmi káliumsó sincsen.
Ezekben a dolgokban még nagyon kezdetleges a tudásunk.
Kétségtelen, hogy még sok olyan anyag van, mely nagy
fontossággal bir az ember életére, de amelyek még nin
csenek fölfedezve. Való tény, hogy a táplálkozás és a köz
egészség között való összefüggést sok esetben azért nem
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találjuk meg, mert egyelőre hiányos a tudásunk. De az bizo
nyos, hogy semmi sem rejt magában annyi veszélyt, mint
az egyoldalú táplálkozás és a test felépítéséhez szükséges
anyagok hiánya.
Ha egy 20—30 évvel ezelőtt készült könyvet veszünk
a kezünkbe, mely a táplálkozással foglalkozik, mindezekről a
dolgokról semmit sem találunk benne. Fejérje, kalória, hús,
a tej, zsir — ezekről beszél leginkább; a többi mellékes.
Különösen az jellemzi ezt a felfogást, hogy a gyümölcsöt
és főzelékféléket, mint táplálékot semmire sem becsüli; azért,
mert kalőriatartalma jelentéktelen, fejérjetartalma nagyon cse
kély, előkelő lenézéssel mennek el mellette. Milyen helytelen,
visszás, milyen súlyos következményekkel járó felfogás ez!
Persze a gyümölcs és a főzelék sok vizet tartalmaz, kalória
értéke tehát, ha a friss árut vesszük a számítás alapjául, nem
sok; de nem ugyanígy vagyunk-e a tejjel, hússal, tojással
is, melyeket pedig olyan nagyra becsülnek? A szárított gyü
mölcs, de főleg a szárított leveles- és gyökeres főzelék kaló
riája egyáltalában nem megvetendő; ezt az utóbbi időben,
mikor a répa Németország- s Ausztriában közélelmezési cikk
rangjára emelkedett, minden oldalról hirdették. Már említettem,
hogy a szárított paréj hőegységei olcsóbbak mint a húséi.
De (béke-időben) a friss répa, kel, alma, körte, sőt a cse
resznye és szilva hőegységei is olcsóbbak, mint a húséi. Egy
kilogramm körte vagy szőlő épen annyi hőt tartalmaz, mint
egy kilogramm te j; a banán egyenlő értékű a hússal. Látjuk
tehát, hogy ezeket a kiváló természeti produktumokat azért
nem becsülik meg, mert kevés bennök a fejérje. Hogy a nél
külözhetetlen sóknak, vitamineknek és kolloidoknak leggaz
dagabb tárházai, az kikerüli figyelmüket. Némelyik gyümölcs
ös főzelékfajtában rendkívül sok káli, mész, phosphorsav és
vasoxid van, tehát olyan anyagok, melyekre a testnek okvet
lenül szüksége van. Hozzájárul még, hogy a gyümölcs az
alkoholizmus elleni küzdelemben is kitűnő segédeszköz. Nem
lehet elég élesen elitélni, sőt kárhoztatni kell, hogy legérté
kesebb gyümölcseink nagyrészét: az almát, szilvát, barackot
bor- és pálinkakészitésre szabad felhasználni. Württembergben,
de Karintiában és Felsőausztriában is a gyümölcsbor lénye
ges járuléka az ebédnek, vacsorának; még a gyermekek is
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nem tejet, levest, vagy almát kapnak, hanem almamustot. Ez
elég csattanó bizonyítéka a nép esztelen és célszerűtlen táplál
kozásának ; hol marad a Rubner-féle ösztön, az a belső hang?
Megkisérlettem, népünk táplálkozásának hibáit vázlatosan
ecsetelni. Az előadottakat a következőkbe foglalom össze:
az alaphiba abban rejlik, hogy túlbecsülik az állati fejérjéket,
különösen a húst, melyből kelleténél többet fogyasztanak;
hogy a négyéven aluli gyermekek nem kapnak elegendő
tejet; hogy kevés az át nem alakított mezei termény s hogy
azokat tisztított, finomított, lényeges részeitől megfosztott
műkészitményekkel pótolják, melyek só-, kolloid- és vitaminhiányt okoznak; hogy kevés a gyümölcs és főzelék, ami épen
olyan nagy baj, mint a természetes mezei termények hiánya;
végül hogy a haszontalan, egészségellenes, mérges élvezeti
cikkek nagy szerepet visznek a táplálkozásban.
Lehet-e a felsorolt bajokon segíteni ? Megengedhető-e,
hogy tovább terjedjenek ? Nem aggasztó-e, ha a háború hatá
saitól úgyis veszélyeztetett néperőt s a jövendő generáció
fejlődését továbbra is átengedjük a test követelményeivel ellen
kező táplálkozás káros befolyásának ?
Itt sürgős beavatkozásra van szükség. Azzal mindenki
tisztában van, hogy a közélelmezést épen úgy nem lehet
rábízni az emberek kénye-kedvére, mint a hogyan nem bízzuk
tetszésükre a járványok elleni védekezést vagy a gyermekek
iskoláztatását. A közélelmezést is a társadalomnak kell ellen
őriznie, irányítania, még pedig a tudomány és a közgazda
ságtan elvei szerint.
De ezzel nem azt akarom mondani, hogy a háború után
is rendeletekkel szabják meg, mennyit és mit együnk! A
fogyasztóra gyakorolt erőszakkal nem lehet a helyzetet meg
javítani ; ez mélyreható elégedetlenségre, kihágásokra, eltitko
lásokra, ellenállásra vezetne. A kívánt átalakulást úgy érhetjük
el, ha a termelést és a kereskedelmet célszerű, a közjólétet
előmozditó irányba tereljük s ha a közvélemény bölcs befo
lyásolása által összhangzásbá hozzuk az ízlést és hajlamot a
józan ésszel.
Véleményem szerint nem szabad megengedni, hogy az
őstermelés a háború után is megmaradjon abban a céltalan,
rendetlen zűrzavarban, amelyben ez idő szerint van. A talaj
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kincsei eddig egyes szűk látkörü termelők önző czéljait szol
gálták. A földbirtok egyike a legszebb kiváltságoknak, épen
azért kötelezettségeket is kell vállalnia. A nép táplálkozása
szoros összefüggésben van a nép egészségével és jövőjével;
a táplálékok produkálását tehát nem szabad egyes korlátolt
felfogású termelők jóhiszeműségére s jóindulatára bízni.
Mostanában megint sokat beszélnek az autarkiáról. Persze
a legtöbb esetben a legközelebbi háborúra való előkészülettel
hozzák kapcsolatba; azt mondják, függetleníteni fog bennün
ket a nélkülözhetetlen élelmiszerek behozatalától. Én nem igy
értelmezem. Nem hiszem, hogy uj háborúra kellene előké
szülnünk, mert erősen meg vagyok győződve, hogy sem a
most élő, sem a jövő nemzedék nem fogja azt megérni. Hogy
igazam van, az csakhamar ki fog derülni, mihelyt a most
lelakatolt szájak megnyílnak s a népek szivök szerint beszél
hetnek. Abban sem kételkedem, hogy a népek és államok
között a gazdasági vonatkozások is hamarosan helyre fognak
állni, az ellenséges kormányok és a hevesvérű izgatók min
den erőlködése s fenyegetődzése dacára. Hiszem és vallom
továbbá, hogy gazdasági s egészségi okokból minden erőnket
meg kell feszítenünk, hogy a hazai talaj termését a lehető
ségig fokozzuk és a termelést akként irányítsuk, hogy a la
kosság valódi szükségleteit kielégíthessük.
Sajnálom, hogy itt nem tárgyalhatom meg azokat az
intézkedéseket, melyek e cél elérésére foganatositandók len
nének, mert többnyire járatlan ösvényekről van szó. A véle
mények még nagyon eltérők; előbb még világosságot kell
teremteni, megegyezésre kell jutni. De annyi politikai kérdés
is játszik bele a dologba (adó- s vámügyek, birtokreform, a
birtok megkötése, egyik-másik iparág államosítása stb.), hogy
már azok miatt sem lehetne a tárgyat a mai nempolitikus
napokban megbeszélni.
De bármilyen uton-módon kelljen is haladni, a cél ki
van tűzve: az emberi táplálékul szolgáló mezőgazdasági ter
ményekből elegendő mennyiségűt kell termelni! Amellett a
talajt termőképesebbé kell tenni; fölösleges, haszontalan,
vagy épen káros vetemények eltiltandók, vagy belőlük legfölebb annyi engedélyezendő, amennyi az élelmi cikkek terme
lésével összefér. Nem tudom megérteni, hogy miért termelnek
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épen a legjobb talajon komlót, amelynek legnagyobb része
azután külföldre vándorol, mikor azon a földön szépen meg
teremne a búza is. Sörárpát is sokat vetnek, abból sör ké
szül, mely nélkül meglehetnénk; de kenyérmagvakra nincs
elegendő szántóföldünk. Ezer meg ezer holdon cukorrépát
termelnek. Az ebből készült cukor Angliába vándorol s az
angol munkás igy olcsó marmeládokhoz ju t; nálunk ellenben
csekély a cukorfogyasztás, a marmeládok és gyümöícsnedvek
pedig drágaságuk miatt a jómódúak kiváltságai.
Német- és Magyarországban a dohány is nagy terüle
teket rabol el az élelmi cikkektől; a bortermelést is korlátozni
lehetne az igazán hasznos haszonnövények javára.
Ebbe a fejezetbe tartozik a takarmány- és élelemtermelés
közti arány szabályozása is. Minthogy ugyanazon földterü
let sokkal több embert képes táplálni, ha terményei egyenes
utón fordittatnak emberi táplálkozásra, mint akkor, ha kerülő
utón az állatokon át jutnak az emberhez; minthogy továbbá
a növényi táplálék sokkal olcsóbb, célszerűbb és jóval egész
ségesebb, mint az állati — ennélfogva nem szabad egyesek
nyereségvágyától függővé tenni, hogy mennyi takarmány
legyen elvetve, mennyi búza s mennyi étkezési burgonya.
Ezt megállapítani s a rendeletek végrehajtását ellenőrizni az
állam dolga.
Nem kevésbbé fontos és szükséges a termények feldol
gozásának és u. n. „nemesités“-ének ellenőrzése. A szokásos
őrlési eljárás kárairól és veszélyeiről már szóltunk. Ezt a bajt
sürgősen el kell hárítani. Gondoskodni kell, hogy a liszt
mentül magasabb százalékig kiőröltessék, a tulfehér liszt for
galomba hozatala korlátoztassék és ellenőriztessék, a kenyeret
pedig előírás szerint készült lisztből süssék. Különös figye
lemmel kell kisérni a kenyérmagvaknak és élelmi cikkeknek
élvezeti cikkekké való feldolgozását. A rozs, árpa, burgonya,
csontár- és bogyós gyümölcs arra valók, hogy megegyük,
azok a létföntartásnak értékes és pótolhatatlan eszközei; de
nem valók arra, hogy belőlük alkoholt gyártsunk, amely az
egészséget megrontja, az életet megrövidíti, az utódokat
veszéllyel fenyegeti.
A gyümölcstermeléssel foglalkozó gazdát föl kell világo
sítani, hogy a meggyet, szilvát, almát, körtét akkor is nagy
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haszonnal értékesítheti, ha nem pálinkát éget belőle. Monda
nom sem kell, hogy ez esetben a népet ki kell oktatni a
gyümölccsel való bánásmódra. Gyümölcsíz- és gyümölcsnedvgyárainkat olcsó cukorhoz kell juttatni, ne adjuk a cukrot az
angoloknak. Hogy télen át is elláthassuk a népet gyümölcs
csel, hűtőházakat és raktárakat kell létesíteni.
Végül szabályozni kell a behozatalt. Nem kellene annyi
kávét és teát behozni! Sokkal észszerűbb, ha azok helyett
banánt, datolyát, kókuszdiót importálunk.
A termelés és feldolgozás irányítására vonatkozó állami
beavatkozással karöltve kel! járnia a nép kioktatásának. Ez
a fontos munka megint több részre oszlik. Leghatásosabb
a példa által való nevelés. Mindenütt, ahol kisebb-nagyobb
tömegeket nyilvános intézetekben élelmeznek, az élelmezés
alaposan reformálandó, mintaszerűvé teendő. Ez első sorban
a hadsereg ellátására vonatkozik, vonatkozik azonban a tanés nevelő intézetekre, szegényházakra, kórházakra, börtönökre
is. De nemcsak országos és állami intézmények veendők
figyelembe, hanem községi, vasúti intézmények, gyári konyhák
és kantinok, népkonyhák és közöskonyhák is. Napról-napra
szaporodik azoknak a száma, akik nem a házi tűzhelyről
táplálkoznak, hanem közös fazékból. Az ilyen intézmények
és vállalatok mutassanak a népnek jó példát az észszerű táp
lálkozást illetőleg.
Az iskolának, a továbbképző oktatásnak, az előadásoknak
és a nyomtatott szónak is jutna szerep a nép felvilágosítá
sában. Azt mindenki jól tudja, hogy leányaink úgy kerülnek
ki az életbe, hogy a konyhához és élelmezéshez úgyszólván
semmit sem értenek Ezt a rendkívül fontos ügyet minden
esetre szakértők fogják megbeszélni. Itt csak annyit kívánok
megjegyezni, hogy a kérdés megoldását ki kell terjeszteni a
falvakra s kisebb városokra is, ahol a helyzet sokszor nehe
zebb, mint a nagyvárosban.
A szükséges ismeretek terjesztéséről népies útmutatások,
előadások, iratok utján kell gondoskodni.
Az orvosoknak természetesen közre kell müködniök:
ahol a nép felvilágosításáról van szó, ott az orvos nem
hiányozhatik. Nem szükséges, hogy előadásokat tartsanak
vagy könyveket Írjanak! Napi munkájuk közben, a fogadó
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szobában, a betegágy mellett, a gyógyintézetekben bőven van
alkalmuk a népet oktatni, irányítani. A z ő dolguk, hogy
a népet, a hús, tojás, husié stb. csodás értékébe vetett
hitéből kigyógyitsák, az élvezeti cikkek ártalmássága, a sok
evés és az alkohol veszedelmessége felől tájékoztassák;
a gyümölcs, főzelék, feketekenyér hasznát, tápláló értékét és
nélkülözhetetlen voltát hirdessék. Igaz, hogy az orvos igy
nem lesz olyan népszerű, mintha sonkát, meg finom bort
rendelne, de sokat használ a közegészségügynek.
Ezek volnának a közélelmezés bajainak elhárítására irá
nyuló teendők. Nagy fe.ladat. sokoldalú és fáradságos munka
ez, melyhez gondos szervezettség és sokféle munkakör
együttműködése kívántatik. Elsősorban közös, mindent átte
kintő vezetésre van szükség, mely tudományos tanácsadók
kal rendelkezik. Kell külön főhatóság, jobban mondva:
a hadi élelmezési hivatalnak a háború után sem szabad meg
szűnnie, hanem népélelmezési hivatallá kell átalakulnia. Ez
a népélelmezésí hivatal nagy hatalmi körrel ruházandó fel,
hogy megoldhassa azokat a feladatokat, melyek a közélel
mezés, egészségügy, fajépség és általában hazánk jövőjének
előmozdítására irányulnak. A közélelmezés nem sülyedhet
vissza a háború előtti rendszertelenségbe; tévelygéseivel és
bűneivel nem veszélyeztetheti többé a nép szellemi s testi
jólétét. Ha a központi hatalmak szervezettsége a háborúban
eddigelé győzelemre vezetett és meg tudta hiúsítani az ellenség
kiéheztetési terveit, akkor meg fog küzdeni tudni a közélel
mezés hibáival is. Tudomány és rend — okos, felvilágo
sodott, törekvő népre támaszkodva — le fogják győzni ezt
a veszedelmet is.
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Alkohol és venerikus betegségek.
Irta: Stein Fülöp dr., kórházi ideggyógyász főorvos.

Ha az alkoholizmus leküzdésének rendszabályaival
a venereás betegségek elterjedésének szempontjából akarunk
foglalkozni, akkor elsősorban ismernünk kell az alkohol
sexualpsychologiai vonatkozásait. E célból pedig szükséges,
hogy egészen röviden érintsük az alkoholizmus psychologiáját,
mert az alkohol-kérdésnek eme része az, mely az utolsó két
évtizedben gyökeres elvi átváltozáson ment keresztül. Azelőtt
az alkohol hatásának psychologikus megismerésénél meg
feledkeztek az alkohol narcotikus hatásáról, mely már kis
adagoknál, habár csak mint kellemes euphorikus érzés is
nyilvánul, minél fogva a subjectiv, önönmagán teljesített meg
figyelés a hatásnak hű képét nem adhatja. Kmpelin iskolá
jának érdeme, hogy e felfogással szakítottak, amennyiben
a kutatók a subjectiv érzéseket vizsgálataiknál kikapcsolták,
az alkoholnak psychologikus hatását nem önmagukon, hanem
experimental-psychologlai módszerekkel és eszközökkel má
sokon tanulmányoztak és saját, az alkoholtól nem befolyá
solt, ellenőrzésük és megítélésük elé állították.
Eme újabb kutatások eredményét a következőkben foglal
hatjuk össze: Az alkohol psychologikus hatását jellemzi
a felfogás és gondolkodás megnehezitése, a külső benyo
mások hamis és hiányos érzékelése, felmagasztalt kedély
hangulattal járó, rövid ideig tartó, fokozott akaratinger és
az arra következő teljes akaratbénulás. Tehát a megzavart
lelki működés és a motorikns sphaera lassan fokozódó
hüdése mellett a kedélyhangulat felmagasztalt és beáll a cse
lekvési vágynak már csak ösztönök által vezetett felfokozása,
vagyis általában a durva ösztönök felfokozása.
De nemcsak az ösztönök hosszabb-rövidebb ideig tartó
felfokozása a fontos, hanem még fontosabb ennél az ösz
tönt szabályozó lelki gátlások bénulása, azok hatásának
megszűnése. Az összes magasabb associált agyfunkciók,
mint a megfontolás, az oktatás és felvilágosítás eredményei,
a tanulságos eseményekre való visszaemlékezés, vagyis
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a tapasztalat, az ethikai képzetcomplexumok, a szilárd elha
tározás, mind ilyen gátló tényezők, melyek becsületérzés,
kötelességtudás, erős akarat, szégyenérzet stb. elnevezéssel
az egészséges, normális agyban, mint az ösztönöket szabá
lyozó, rendes gátlások szerepelnek. Ha már most alkohol
hatás folytán ezek a gátlások megszűnnek, akkor nem kell
csodálkoznunk, ha az általuk szabályozott ösztön ismét
visszanyeri teljes durva állati jellegét (Ford). Az alkoholhatás
első stádiumában tehát általában maguk az ösztönök, ez
esetben a nemi ösztön, fokozódnak. Ez azonban csak aránylag
rövid ideig tart, sőt nemsokára csökken. Ennél sokkal tovább
tart a nemi ösztönt szabályozó lelki gátlások fokozódó
bénulása annál is inkább, mert a felébresztett nemi ösztön
lényében rejlik, hogy saját kielégítéséig fokozódó tendenciát
mutat. így a nemi vágyak még akkor is fennállanak, mikor
az erős alkoholhatás a att már a sexuálls potencia erősen
szenvedett, mig végre súlyosabb alkoholmérgezésnél nem
csak a potencia, hanem az ösztön is megbénul, megszűnik.
Kräpdin iskolájának ama tapasztalata, hogy már kisebb
alkoholmennyiségek finomabb szellemi működéseinket és
ezek közül éppen a kulturális morál által nyert gátló kép
zeteinket bénítják, arra engednek következtetni, hogy nem
a krónikus alkoholizmus és nem a súlyos heveny alkoho
lizmus, hanem a heveny alkoholmérgezés első szaka, az u. n.
„spicces“ állapot az, amelynél az ösztön fokozása .az aggályok
és a szégyenérzés csökkenésével párosul, amelynél mind
amellett a cselekvési vágy és az akaratinger fokozódott,
minélfogva az alkohol fokozott és megfontolatlan nemi kielé
gítésre ösztökél és igy mint leghatalmasabb és legveszedel
mesebb kerítő szerepel.
Az alkohol tehát közvetlenül felébreszti a szunnyadozó
nemi ösztönt, azt fokozza és az említett gátlások bénulásával
az egyént vágyainak gyors és megfontolatlan kielégítésére
ösztökéli. Világos, hogy ezen az alapon az alkohol végzetes
szerepet játszik az ifjúság nemi életében, mert sietteti mindkét
nembeli ifjúságnál a nemi vágyak első fellépését és világos,
hogy a szabályozó gátlások megsemmisítése az ifjúságnál,
ahol ez a képzetkomplexum még nem szilárdult meg, sokkal
könnyebben megy. Ennélfogva mindkét nembeli ifjúság oly
3*

195

korban, melyben még nem képes helyesen áttekinteni lépé
seinek összes következményeit, az alkohol hatása folytán
enged a csábításnak és az első házasságon kívüli közösülés
rendesen igy történik. És tudjuk, hogy az első lépés a leg
nehezebb és éppen ez az, mely a prostitúció kifejlődésénél
nagy szerepet játszik. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a ser
dülő leányoknál a házasságon kívüli első közösülés az esetek
nagy számában alkohol közvetítésével történik és ugyancsak
az alkohol az aggályokat eloszlató és bufelejtő hatásával
gondoskodik róla, hogy az illető leány meg ne álljon azon
a lejtőn, amelynek sok esetben végpontja a prostitúció. És
csak rá kell mutatnunk a hírhedt érettségi bankettekre vagy
a serdülő ifjúság egyéb alkoholos mulatságaira, melyek ismét
a férfi ifjúságot rendesen először vezetik a nemi kielégülés
és ezzel a prostitúció karjaiba.
Első feladatunk tehát az ifjúság megóvása az alkoholtól,.
vagyis az ifjúság alkoholmentes nevelése.
De nemcsak a tapasztalatlan ifjúságnál játszik az alkohol
végzetes szerepet, hanem a tapasztaltabb felnőtteknél is,
mert az ösztönt szabályozó lelki gátlások megsemmisülése
folytán minden tapasztalat, az elébb nyert oktatás és felvilá
gosítás minden eredménye kárba vész. Bár józan állapotban
az illető teljesen tisztában van a prostitúció és a venereás
bajok veszélyeivel, „spicces“ állapotban megfeledkezik róla
vagy pedig euphoriás, felmagasztalt kedélyhangulatában lebe
csüli azokat. Ehhez járul még a fokozott nemi ösztön, mely
még a legsilányabb nemi objectumot is kívánatos színben
tünteti fel, amint Goethe Mefistojával helyesen mondatja:
„Du siehst mit diesem Trank im Leibe bald Helenen in
jedem Weibe.“ Ennélfogva teljesen megfeledkezik a kellő
óvatosságról és megelégszik oly egyénnel, kire józan álla
potban nem is gondolna.
Emellett az alkoholérdekeltség gondoskodik arról, hogy
a különféle fajtájú prostitúció segítségével, legyen az akár
a helyiségben alkalmazott pincérnő, akár a helyiségeket láto
gató nyilvános vagy titkos prostituált, mindenféle éjjeli mu
latóban, variétében épp úgy, mint a legalacsonyabb csap
székekben, az u. n. „Animier-Kneipe“-kben, a férfiakat
alkoholfogyasztásra ösztökélje. A fogyasztott alkohol pedig
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ismét arra bírja a vendégeket, hogy a prostitúciót vegyék
igénybe és igy mindkét fél az alkoholérdekeltség és a prosti
túció is megtalálja számadását és tudatosan és öntudatlanul
egymás kezére játszik. Közismert az a circulus vitiosus,
mely e tekintetben az alkohol és a prostitúció közt létezik,
tudjuk, hogy igen sok éjjeli mulatóhelyen a prostituáltak
a tulajdonosnak vagy legalább a főpincérnek fizetett ügy
nökei és hogy másrészt a prostituáltak ezeken a helyeken
nem találnák meg a számadásukat, hogy ha az alkohol nem
hajtaná karjaikba a vendégeket.
Nincs szándékomban általánosítani és távolról sem állítom
azt, hogy minden alkoholos üzemben alkalmazott nő vagy
pincérnő prostituált, azonban a prostitúció veszélyének min
denütt nagyon ki vannak téve, mert az ivás és tivornyázás
folytán — mint már említettük — az emberek nemi ösztöne
visszanyeri durva, állatias jellegét, a férfiak eldurvulnak s nem
oly módon közlekednek az őket kiszolgáló nőkkel, mint ahogy
ezt józan állapotban productiv munkát végző nőkkel egyéb
iránt tenni szokták. Az illető nő pedig első sorban anyagi
előnyét látja abban, ha a vendég minél többet iszik, mert
igy nagyobb borravalót kap és gazdája is jobban fizeti és
megbecsüli; másrészt pedig nem utasíthatja vissza a vendég
kínálását, ő is alkoholizálja magát kisebb vagy nagyobb
mértékben és könnyű prédája lesz vendégének. Tényleg köz
tudomású, hogy a titkos prostitúció számottevő részét a pincér
nők alkotják.
Mindeddig csak arról volt szó, hogy az alkohol a nemi
ösztön gyakoribb és megfontolatlan kielégítésére buzdít és
igy közvetve fokozza az alkalmat a venereás fertőzésre is.
És ezt nem a súlyos részegség okozza, hanem az alkohol
mérgezésnek ama könnyű foka, melyet „spicces állapotának
neveznek és melyet a közvélemény sem rútnak, sem veszé
lyesnek nem tart. Ezenkívül azonban az alkohol közvetlenül
is szerepet játszik a venereás fertőzésnél és a fertőzés tovább
terjedésénél. Ezt az összefüggést röviden a következőkkel
akarom illusztrálni.
Az alkohol protoplazma-méreg, mely leszállítja a szer
veket alkotó sejtek és ezzel a szervezet életműködését, ellen
állóképességét, sőt Laitinen kísérletei után valószínűnek kell
—
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jeleznünk, hogy az alkohol közvetlenül leszállítja a vér
baktériumölő képességét és igy a szervezet ellenálló képes
ségét mindennemű fertőzés, tehát a venereás fertőzés ellen is.
Tényleg a statisztika, bár ebben az irányban még kiegészí
tésre szorul, igazolni látszik ezt a feltevést. Csak röviden
néhány adatot: Ford statisztikája szerint 182 férfi közül, 139
azaz 76% alkoholizált állapotban szerezte nemi b aját;
Langstein megállapította ugyanezt 169 férfi közül 74-nél,
ami 43%-nak felel meg. Möller pedig 67%-ot talált. Nothaft
ezeket a statisztikákat éles kritika alá vette és rámutatott
azok hibáira és fogyatékosságaira és ezekkel szemben meg
állapítja, hogy saját anyagánál 1225 nemi fertőzés közül
csak 358, azaz 29°,'o történt alkoholizált állapotban. A leg
érdekesebb és legértékesebb statisztikai anyag azonban az,
amelyet Hecht prágai orvos nagy gonddal és Nothaft kriti
kájának teljes figyelembevételével állított össze és a mely
szerint 673 munkás és iparos közül 304 vagyis 427% , 299
tisztviselő és diák közül 134, azaz 44% a fertőzés idejében
többet ivott mint rendesen. Ugyancsak Hecht közli azt a
fontos adatot is, hogy a statisztikában szereplő 75 házas
ember közül 45, vagyis 60% alkohol befolyása alatt fertőzött.
Hogy a házas férfiak venereás fertőzése az esetek túlnyomó
részében az alkoholizálás eredménye, azt több oldalról meg
erősítették. Ezenkívül rendkívül érdekes statisztikát állított
össze Hecht, mikor a fertőzések napját kutatta. 222 nemi
betegnél sikerült pontosan a fertőzés napját meghatároznia
és azt találta, hogy ezeknek 32 7% -a vasár- és ünnepnapo
kon és 198Vo-a szombaton történt. Tehát a szombat és
vasárnapi napra, mikor egyúttal legtöbbet isznak is az emberek,
esett a fertőzések 52‘5%-a, mig a többi öt hétköznapra együttvéve
csak 47 5% jutott. Ugyancsak hasonló eredményre jutott Ráskai,
ki a budapesti kerületi munkásbiztositó pénztár beteganyagán
200kankós fertőzésnél megtudta határozni a fertőzés napját és azt
találta, hogy szombatra és vasárnapra esett 116 fertőzés, tehát
58%, mig a többi öt napra összesen 84eset vagyis 42°/0. Egyúttal
megállapította azt is, hogy a szombat és vasárnap végzett
közösülések, majdnem minden esetben, alkoholos mulat
ságokkal kapcsolatban végeztettek. Magától értetődőleg en
nél a statisztikánál nemcsak az alkoholfogyasztás játszik szere193

—

pet, hanem elsősorban az, hogy a nőtlen férfiak óriási nagy több
ségének csak ezeken a napokon van idejük és pénzük nemi
vágyaik kielégítésére és igy a közösülések számának emel
kedésével a nemi fertőzések száma is emelkedik, de nem
kevésbé végzetes, hogy éppen azon néposztály számára, mely
csak ezeken a napokon keresheti nemi vágyainak kielégítését,
más szórakozóhely, mint az alkoholos üzemek, alig van és
igy az alkohol szabadon fejtheti ki már előbb vázolt végzetes
hatását.
Az alkohol — a mint már említettük — fokozza a nemi
vágyakat, de leszállítja a nemi képességet és ennélfogva a
coitus actusát meghosszabbítja és a fertőzés veszélyét fokozza.
Mellékesen említem meg, hogy a coitus actusának eme meg
hosszabbítása saját megfigyeléseim szerint a gyógyult alkoholbetegek visszaesésénél végzetes szerepet játszik, amennyiben
42 esetben kétségbevonhatatlanul megállapíthattam, hogy a
jelzett czél, az actus meghosszabbításának elérésére az asszony
bírta rá az abstinens gyógyult alkoholbeteget újabb alkoholfogyasztásra.
A venereás betegségek prophylaxisánál kétségbevonha
tatlan tény az, hogy a prophylaxisnak egyik főeszköze az
illető betegség mielőbbi és minél tökéletesebb gyógyulása.
Ezt a fontos tényezőt is nagyban akadályozza az alkohol,
hisz tudjuk, hogy pl. a kankót súlyosbítja, a betegség tartamát
meghosszabbítja, a gyógyulást hátráltatja. Sőt nem ritkán a
már majdnem kigyógyult gonorrhoea egy-két pohár sör élve
zete után ismét kiujul. Minthogy pedig az aránylag ritkán
történik meg, hogy valaki betegségét újabb közösüléssel józanul
szándékosan és a következmények teljes tudatában terjeszti,
ismét az alkohol az, mely aggályait és lelkiismeretét elaltatja
és betegsége daczára közösülésre és igy újabb egyének
fertőzésére készteti.
Más a szerepe az alkoholnak a syphilis lefolyásánál. Itt
nem a heveny alkoholmérgezés kisebb-nagyobb foka, hanem
a szokványos ivás, tehát az idült alkoholizmus fejti ki vészes
hatását, amennyiben a szervezet ellenállóképességét gyengíti,
a syphilitikus megbetegedések lefolyását késlelteti, azoknak
súlyosságát fokozza. Minthogy pedig az alkohol elsősorban
és különösen az idegrendszer, főleg a központi idegrendszer
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ellenállóképességét töri meg, a syphilisnek végzetes munkáját
a központi idegrendszerben sietteti és súlyosbítja. Különösen
áll ez a központi idegrendszer u. n. metaluetikus megbete
gedéseire, elsősorban a paralysis progressivára.
Ha mindezeket tekintetbe véve mérlegeljük, hogy mi
volna a teendő venerologiai szempontból az alkoholizmus
leküzdésére, akkor tulajdonképen azt kellene mondanunk,
hogy a legradikálisabb és egyedüli helyes megoldás az absolut
alkoholtilalom volna, de ennek a rendszabálynak csak úgy volna
foganatja, ha azt először megelőzte volna nagyarányú, a népesség
minden rétegében elterjedt felvilágositó munka, ami még
nálunk csak részben történt meg. Másodszor, ha megvolnának
azok az alapfeltételek, amelyek mindeddig minden culturállamban még egyedül célhoz vezetőek voltak, vagyis a
íocaloptio intézménye, mely azután automatice az állami
prohibitiohoz vezetne. A Íocaloptio a községek önrendelkezési
joga az alkoholmérést illetőleg népszavazás utján, melynél
minden felnőtt embernek — férfinak, nőnek egyaránt — van
szavazati joga. Mindenki, ki az alkoholizmus elleni küzdelem
történetét ismeri, tudja, hogy a nők teljes politikai egyenjogositása nélkül a Íocaloptio intézményét megvalósítani nem
lehet, ettől pedig — sajnos — mi még nagyon távol állunk.
A Íocaloptio és az ebből folyó általános alkoholtilalmat kellene
tehát követelnünk, de minthogy annak megvalósítására semmi
kilátásunk nincsen, úgy sem ezzel, sem az alkoholizmus le
küzdésére megkísérelt egyéb, kevésbé hatásos rendszerek
ismertetésével ez alkalommal foglalkozni nem akarok és csak
is azt akarom felemlíteni, mi véleményem szerint jelenleg és
mindjárt kivihető volna.
Fejtegetéseim alapján okvetlenül szükségesnek és keresztülvihetőnek találom az ifjúság alkoholmentes nevelését. Ennek
a célnak elérésére a következők szolgálnának:
1. Kötelező alkoholellenes oktatás, még pedig tanár- és
tanítóképzőkben mint kötelező tantárgy, az egyetemen mint
hathetes kurzus. Ha ily módon elegendő az alkoholkérdésben
jártas és a maguk személyére abstinens tanerőt nyertünk,
akkor ezek maguktól beleszőhetik és bele fogják szőni a
legtöbb közép és elemi iskolai tantárgynál az alkoholkérdést
és abstinens szellemben fogják nevelni az ifjúságot. Az alkohol200
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ellenes nap nálunk már elrendelt iskolai intézményének
kiépítése erősítené az oktatást.
2. Szigorú és teljes kitiltása az alkoholnak mindennemű
intrenatussal biró polgári és katonai tan- és nevelőintézetből.
Ebben a tekintetben semmiféle kivételnek helye ne legyen.
3. Az iskolatörvény oly értelmű megváltoztatása, mely
szerint úgy mint más culturállamokban, nálunk is az iskolai
ifjúságnak az abstinens egyesületekbe való belépése megen
gedtessék.
4. Az alkoholkimérés tizenhat éven aluli egyének részére,
még ha felnőttek társaságában vannak is, szigorúan betiltassék.
5. A második azonnal életbeléptetendő intézkedés volna
az alkoholkimérés teljes szünetelése szombat délután 2 órától
hétfő d. e. nyolc óráig. Hogy ez az intézkedés, melyet az
alkoholellenes egyesületeken kívül úgyszólván minden kulturális
intézmény már nálunk is követelt, nemcsak venerologiai szem
pontból milyen fontossággal bir, azt bővebben fejtegetni
szükségtelen. Ezzel kapcsolatban a korcsmák helyettesítéséül
alkoholmentes népházak és egyéb alkoholmentes szórakoztató
helyek létesítése, különösen pedig alkoholmentes cseléd
otthonok létesítése volna szükséges.
Végül közvetlenül a venereás betegségek elterjedésének
meggátlása szempontjából szükséges volna a már fennálló
rendeletnek, mely a bordélyházakban az alkoholkimérést lehe
tetlenné teszi, szigorú végrehajtása és ellenőrzése, különösen
a vidéken, ahol ezt a rendeletet úgyszólván mindenütt és
mindig kijátszák. Továbbá eltiltása az alkohol-kimérésnek oly
mulatókban és éjjeli helyiségekben, a melyekben a nyilvános
és titkos prostituáltak szokványosán közlekednek, vagy a hol
rendőri ellenőrzés alatt álló női személyzetet foglalkoztatnak,
tehát nemcsak az alacsonyabb csapszékekben, hanem az éjjeli
kávéházakban, bárokban, borozókban, variéték télikertjeiben,
melyek alkoholfogyasztásuk emelésére a prostitutiót veszik
igénybe. Megtiltandó volna továbbá a pincérnők alkoholfogyasztása munkahelyükön, akár a vendégektől, akár a gaz
dától kapnák a szeszes italt.
Azt a radikális rendszabályt, mely minden 40 éven aluli
nőnek alkalmazását az alkoholmérés üzemeiből ki akarja
zárni, magamévá nem tehetem. Először, mert igazságtalannak
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és meg nem felelőnek tartom ezzel általánosságban a nők
egy nagy részére rásütni a prostitutio bélyegét és a jelenlegi
viszonyokban őket megfosztani egy fontos kereseti ágtól, de
kivihetlennek is tartom, mert sok fürdőhelyen pl. a női
kiszolgálást nélkülözni nem lehet és sohasem íogjuk meg
akadályozhatni, hogy a gazdának női családtagjai, közelebbi
vagy távolabbi rokonai a kiszolgálásnál segédkezzenek. Ele
gendő, ha ezen alkalmazottak számára az alkoholtilalom
munkaközben és a munkahelyen fönnáll.
Mint nagyon jellemző tünetet szükségesnek tartom meg
említeni, hogy midőn eme fejtegetések anyagát gyűjtöttem,
kérdést intéztem a Bureau international contre l’alcoolisme-hez
Lausanneba és annak a révén egyúttal a Féderation abolitioniste
internationalehoz Genfbe az iránt, vájjon az egyes államokban
történtek-e ily irányú intézkedések. Azt az egybenhangzó
választ nyertem, hogy a prohibitiós államok kivételével, hol
a prohibitióval természetszerűleg megoldódott ez a kérdés is,
sehol lényeges, célhoz vezető vagy legalább megemlítésre
méltó intézkedés nem történt, minden törekvés hajótörést
szenvedett az érdekeltség ellenállásán. Ezzel az ellenállással
nekünk is kell számolnunk és azt meg kell törnünk. A prostitutiot vagy az alkoholizmust hirtelenül és teljesen megszün
tetni most még lehetetlen. De minthogy ezek egymásba ka
paszkodva egymás erejét emelik, igyekezzünk őket legalább
egymástól elkülöníteni és igy hatásukat gyengíteni. A magán
érdekeltség vagy mondjon le a prostitutióról, vagy az ital
mérési engedélyről. Az állam pedig, mely — sajnos — szintén
érdekeltség, aggályok nélkül elrendelheti ezt a tilalmat, mert
az a mit a népjólét révén nyerni fog, sokszorosan pótolja az
esetleges anyagi veszteséget.
Fejtegetéseim végéül még szükségesnek tartom hangoz
tatni, hogy a nemi betegségek elterjedésének egyik hatalmas
leküzdője az alkoholellenes eszmék és tanok társadalmi
propagálása, tehát oktatás, felvilágosítás, példaadás és az ez
alapon való szervezkedés minden alkalommal és mindenütt.
A ki az alkoholizmus ellen küzd, az küzd egyúttal a venereás
betegségek ellen is.

Anyavédelmi törekvések
Magyarországon.
Irta : Dr. Temesváry Rezső, udv. tanácsos, egyetemi magántanár.

»Az állam legértékesebb tőkéje az ember.« Korán elhunyt
R u d o lf trónörökösünknek ezen szavai — melyek minden
szocziális törekvés alapelvének mondhatók — a világháború
kitöréséig nem találtak hazánk irányadó köreiben olyan mél
tánylásra, mint amilyent teljes joggal megérdemelnek.
De kezd virradni. Nemcsak a harcztéren elesett drága
fiaink százezrei, nemcsak a ránkkényszeritett háború követelte
áldozatok hekatombái indítanak minket is az ember, az anya
s a gyermek nagyobb értékelésére, hanem nagyon egyszerű
adatok is beszédes nyelven szólnak hozzánk. Az 1870/71 -i
német-franczia háború idején Németország és Francziaország
népessége egyformán 40 —40 millió volt. A most dúló háború
elején Németország lakossága 70 millió volt, Francziaországé
pedig még mindig csak 40 millió. Kétségtelen, hogy első
sorban ezeknek a számoknak, valamint Németország minta
szerű organizácziójának s szocziális intézményeinek köszönhető
a háború eddigi szerencsés lefolyása. Mi is kénytelenek
leszünk mindent elkövetni, hogy hazánk elnéptelenedését
megakadályozzuk.
A Magyarországot fenyegető elnéptelenedést részint a
születések számának csökkenése okozza, részint a mintaszerű
állami gyermekvédelmi intézményeink daczára is még mindig
nagyarányú gyermekhalandóság. Az élveszülettek közül első élet
évükben több mint 20%, tehát több mint egy ötödrész hal
meg. Ebben a tekintetben szomorú hírességre tettünk szert:
az európai államok között közvetlenül Oroszország után fog
lalunk helyet.
A születések csökkenése ellen küzdeni nagyon nehéz fel
adat; a baj ugyanis — mint az egyes államok népesedési statiszti
kája mutatja —szoros okozati összefüggésben van akulturahaladásával, Magyarországon még a kedvezőtlen birtokviszonyok is
elősegitik. Egész vármegyék vannak, melyek az egyke-rendszer
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miatt most el fognak néptelenedni, ezer meg ezer család fog
kihalni. De még a kétgyermek-rendszer sem menti meg a
családot és a fajt a kihalástól; hogy föntartassék, ahhoz a
nagy csecsemő- s gyermekhalandóság mellett harmadik
gyermek is kell. Ha pedig azt akarjuk elérni, hogy a népesség
még gyarapodjék is, akkora négy gyermek-rendszert kell propa
gálnunk.
De a propaganda egymagában nem elég, bármilyen
buzgón üzzük-hajtjuk is kathedráról, szószékről, élőszóval,
nyomtatványok utján stb. Az óvszerek be- és kiviteli tilalma,
vagy a magzatelhajtás ellen hozott büntetőjogi határozatok
sem segítenek a bajon.
A gyermekszám-korlátozást csakis gyökeres gazdasági
reformok akadályozhatják meg. Ilyen reformok: az adóteher
igazságos elosztása, földreform, többtermelés, a földmivelőnép
téli foglalkoztatása (háziipar); telepítés, helyes birtokpolitika;
a fizetések, bérek, állami és községi terhek megállapításánál
a gyermekszám kellő figyelembevétele; lakásreform a nagyobb
városokban (a többgyermekes családok előnyben részesítése
a városi házakban); kötelező anyasági biztosítás, a gyer
mekvédelem kiterjesztése nemcsak az elhagyatott, hanem a
társadalmi s anyagi okokból elhanyagolt, elszegényedett gyer
mekekre i s ; szoptatási praemiumok, gyermeknevelési segélyek,
esetleg a többgyermek bebiztosítása. — Ezek részint nehezen
megvalósítható, részint költséges berendezések ugyan, de az
elérhető haszon a legnagyobb befektetést is megérdemli.
Valamivel könnyebb a másik kérdés megoldása: a
csecsemő- és gyermekhalandóság csökkentése. Itt is a sze
génység és ínség játssza a főszerepet, no meg a tudatlanság
és a babona Ezek ellen síkra szállni — legkiválóbbjainknak
is — hálás feladat lenne.
»Anya- s csecsemővédeleni!« Milyen szépen hangzik ez,
s mégis milyen nehéz, azoknak propagandát csinálni! Vagy
csak mostanáig volt nehéz?
Több mint 20 esztendeje, hogy az 1894-ben nálunk le
folyt nemzetközi hygieniai kongresszuson s később az
országos közegészségi-egyesületben rámutattam először a
szegénysorsu gyermekágyasok szomorú helyzetére, kiknek
a klinikákon vagy szülészeti intézetekben történt lebetegedésük
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után nyolcz nappal - tehát még egészen legyengült állapotban —
már el kell hagyniok az intézetet, s nem találnak menedéket,
ahol addig maradhatnának, mig munkaképesekké lesznek.
De az otthon lebetegedett szegény munkásasszonyoknak
sincs jobb sorsuk. A mindennapi kenyérért való harcz idő
előtt szólítja őket a műhelybe, a gyárba, vagy a nem kevésbé
fárasztó házimunkára. Hány asszony van, aki két három
nappal a szülés után már a mosóteknő vagy a tűzhely körül
forgolódik! Nincs senkije, aki neki, férjének, gyermekeinek
főzne, rájuk mosna. A munkabérre szorult nőknél rendes
jelenség, hogy sietnek munkába állni, hisz’ a család megint
megszaporodott egy taggal, akire keresni kell. Az ilyen anyák,
eltekintve attól, hogy ettől sokszor maguk betegednek meg, majd
nem bizonyoshalálnakteszikkiújszülöttjüket, mertmegvonjáktőle
apáratlanuljó, a pótolhatatlan élet fentartó táplálékot az anyatejet.
Javaslataimat, melyek a gyermekágyas nők.és csecsemők
e sanyarú helyzetén akartak segíteni, a közegészségi egyesület
választmánya egész terjedelműkben elfogadta; a részletes ki
dolgozásra egy háromtagú bizottságot küldtek ki, melynek
tagjai voltak: az azóta elhunyt Elischer Gyula tanár és
Gerlóczy Károly alpolgármester és a javaslatok előterjesztője.
Memorandumunkat később az egyesület is magáévá tette.
Sarkpontja az volt, hogy fel kell kérni a kormányt, vétesse
fel a szülőnőket a klinikákra és kórházakba ingyen, tekintet
nélkül azok anyagi helyzetére; vagyis ne kutassák az illetékes
hatóságok, vájjon a szülőnő szülei, nagyszülei stb. csakugyan
fizetőképtelenek-e ? Ez az eljárás nagyon sok szülőnőt riaszt
el a szülőintézetektől; inkább akárhány esetben öngyilkosságra,
gyermekgyilkosságra, magzatelhajtásra vetemednek, csak azért,
hogy hozzátartozóikat megkíméljék a hatóságok molesztálásaitól, s magukat »szégyenük« nyilvánosságra hozatalától.
Törvényes intézkedés iránti megkeresés ritkán talál olyan
kedvező fogadtatásra, mint az országos hygieniai egyesületnek
ez a fölterjesztése, melyet az egyesületnek akkori főtitkárával,
Frank Ödön miniszteri tanácsossal dolgoztam ki. A belügy
minisztériumban épen akkor készült a betegápolási-alapról
szóló törvény (1898. XXI. t. ez.) s a tizenkettedik órában
még belevették a törvényjavaslat 3. §-ába az e) pontot, mely
a kórházban lebetegedett nők és az újszülöttek ápolási dijait is
-

205

az országos betegápolási alap által fedezendők közé sorolja. Örö
münkre szolgált még, hogy az akkori belügyminiszter, Perczel De
zső, a képviselőházban mondott beszédében is kiemelte ezta pon
tot, humánusnak, nagyjelentőségűnek mondván azt. De a törvé
nyeknek is megvan a maguk sorsa. Atörvény kommentárja ugyanis
erről a pontról Így szól: »A szülőnőkre sazok újszülötteire jelen
törvény természetesen (!) csak abban az esetben vonat
kozik, ha azok vagyontalanok.« Ezzzel aztán a régi állapot,
amelyen javítani akartunk, újból dekretáltatott. Majdnem
hihetetlen, hogy évek teltek, évek múltak, mig végre a későbbi
belügyminiszter, Andrássy Gyula gróf, egy rendelettel jogaiba
helyezte a törvényt.
És ezzel Magyarországon is le volt rakva az anya=
védelem első alapköve. Csakhogy nagyon széles alapra kell
építenünk, ha az anya- és csecsemővédelmet az ügy fontos
ságához méltóan akarjun továbbfejleszteni. Mindenekelőtt
nemcsak a törvényben említett »kórházak« részesitendők az
említett kedvezményben, hanem a hatóságok, intézmények,
társulatok által fönntartott s hatóságilag elismert szülőházak
is; az említett törvénymagyarázat is igen helyesen valamennyi
szülőházról beszél. Azután ki kell terjeszteni a »szülőnő« fogal
mát az anyaság azon időszakaira is, amikor az anyák a szülés
előtt már nem képesek dolgozni, a szülés után pedig még nem
munkaképesek. Az igy fölmerülő többköltség a mi milliárdos
költségvetésünket csak néhány százezer koronával emelné, ez
pedig az elérendő eredményhez s a gyermekvédelemre fordított
óriási kiadásokhoz viszonyítva igazán csak csekélység.
A törvénynek ilyen módon való interpretálása nagyot
lendítene a jó ügyön, mert azt eredményezné, hogy az ország
minden nagyobb, sőt kisebb városában könnyű szerrel lehetne
szülőházakat s anya- és csecsemőotthonokat létesíteni. Telket
szívesen adnának a városok, a szükséges építkezési költséget
pedig közadakozás utján lehetne előteremteni.
1899-ben a nálunk lefolyt nemzetközi gyermekvédő kon
gresszuson a végrehajtó bizottság felhívására a születés előtti
gyermekvédelemről értekeztem, melyben rámutattam azokra
a gyermekgyilkoló viszonyokra, melyek a terhesség utolsó
heteiben állnak be a nehéz munkát végező anyáknál, vagy
olyanoknál, kik a terhesség egész ideje alatt mérges anya
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gokkal foglalkoznak, pl. dohány-, ólom-, phosphor-, higannyal.
A baj elhárítására azt ajánlottam, hogy az ilyen nők törvényes
intézkedésekkel tiltassanak el a veszélyes munkáktól, egyúttal
azonban gondoskodás történjék más veszélytelen munkaalkal
makról a terhesség ideje alatt, hogy kárpótolva legyenek a
nők azért, amit rendes foglalkozásuk abbahagyásával munka
bérben veszítenek.
Továbbá meg kell valósítani a kötelező anyasági bizto
sítást, amiről később még lesz szó s a megfelelő számban
anyák otthonait is kell létesíteni, melyekben a terhes nők már
néhány héttel a szülés előtt ingyenes felvételre találnak.
A munkától eltiltott anyák említett kárpótlásáról okvet
len gondoskodnunk kell, ha nem akarunk abba a hibába
esni, amibe más államok (pl. Schweiz) estek, hol törvényesen
szabályozták ugyan a munkatilalmat, de kárpótlásról az el
vesztett munkabérért nem gondoskodtak. Ennekaz lett a következ
ménye, hogy a legtöbb anya terhességevagy szülése eltitkolásá
val csalásra s a munkaadók és hatóságok megtévesztésére vete
medett, vagy pedig, ha erre nem volt képes, a legtöbb esetben
nyomorba szegénységbe jutott, csecsemőik pedig az Ínségnek
és éhhalálnak estek áldozatul.
Hogy azokat a szomorú körülményeket, melyeknek nálunk
a szegény nők anyaságukban alá vannak vetve, szemléltet
hessem, összegyűjtöttem a népszokásokat és babonákat, me
lyeket Magyarországon a szülés és az újszülött ápolása körül
követnek s azokat 1899-ben egy nagyobb műben magyar s
német nyelven ki is adtam. Ez a mű, amely ezer meg ezer
hajmeresztő— s civilizált országban szinte lehetetlennek hitt
adatot tartalmaz, nemcsak nő- és gyermekorvosi, hanem
ethnographiai körökben is meglehetős feltűnést keltett; de
mértékadó helyen is figyelemben részesült, amennyiben azt a
javaslatomat, hogy a nép az anyaság és a gyermek észszerű
ápolására kioktassák, még pedig az anyakönyvvezetői hivatalok
ban ingyen kiosztandó röpivek utján — a belügyminisztérium
elfogadta. A „jó tanácsok“ megszerkesztésével T auffer Vilmos
tanár bízatott meg; kitűnő müvecskéje valamennyi hazai
nyelvre lefordítva és sok százezer példányban osztatott
ki. Kár, hogy ez az akció azóta megfeneklett; életrekeltése
mindenesetre kívánatos volna.
-
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Ugyanakkor fölvetettem egy másik eszmét is : egy országos
bábafelügyelői állás rendszeresítését. Ez is csakhamar meg
valósult. Már 1900-ban kineveztek egy bábaügyi kormánybiztost és ezzel a nyomorúságos bába-kérdés is helyesebb
vágányra terelődött, és pedig az u. n. másodrendű bábák
kiképzésének rendszeresítésével. Csakhogy ezeket az azóta
kiképzett másodrendű bábákat csak addig szabadna megtűrni,;
mig a teljesen iskolázatlan parasztbábákat ki nem irtottuk.
Ha ez megtörtént, a másodrendűek engedjenek helyet a teljesen i
kiképzett diplomás bábáknak. Ez a nagyon óhajtandó állapot
azonban csakis a bábák államosításával, megfelelő díjazásával
és nyugdíjjogosultságával érhető el. Mindenesetre jó kézre van
bízva a bábakérdés megoldása: Tauffer tanáréra, akinek
hatáskörét újabban az egész anya- és gyermekvédelemre
terjesztették ki.
Annak az ott kifejezett óhajtásomnak az útja is immár
egyengetve van, hogy az orvosok jobb szülészeti kiképzésben
részesüljenek, amennyiben az orvostanhallgatók u. n. gyakor
lati éve azóta kötelezővé tétetett. Csakhogy komolyabban
kellene venniük a szülészeti-intézetekben való gyakorlatot.
„Cselédkönyv“-üknek — igy nevezik igazolványukat — egy
szerű láttamozása nem sokat ér. Igaz, hogy a kívánt czélt
a szülőházak csekély száma miatt még ezidő szerint bajos
elérni. Reméljük azonban, hogy ebben a tekintetben is javulni
fog a helyzet.
Az a javaslatom, hogy a leányiskolákban, tanitónőképzőkben, papiszemináriumokban úgy elméletileg, mint gyakor
latilag (bábukon) tanittassék az egészségtan és a gyermekápolás — szintén bizonyára testet fog ölteni, amit az a
körülmény valószínűvé tesz, hogy e kérdést az anya- és cse
csemővédelmet felkaroló Stefánia-szövetség is, amelynek élén
gróf Apponyi Albert áll, programmjába felvette.
Körülbelül tiz éve, hogy Lónyay Elemérné herczegné —
Stefánia kir. herczegnő Ő fenségétől azt a megtisztelő felszó
lítást kaptam, hogy legyek segítségére egy anyavédelmi
országos egyesület alapításában; „ő ugyanis tapasztalásból
ismeri azokat a szomorú viszonyokat, melyek közt Magyarországon a szegény nők a lebetegedés előtt, alatt, és után
élnek.” „Az egyesületnek az lenne aczélja, hogy az egész:
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országban szülő-menhelyeket létesítene, ápolónőket képezne
ki, az otthon lebetegedett anyákat kellően támogatná, őket az
újszülött ápolására kioktatná és lehetővé tenné, hogy gyer
mekeiket maguk táplálják és ápolják.“
Természetesen nagy buzgalommal láttam hozzá szép
missziómhoz. Andrássy Gyula gróf belügyminiszter közben
járására elnyertem a külügyminisztérium erkölcsi támogatását^
egy külföldi tanulmány úthoz (Német-, Franciaország, Schweizés Belgiumba), hogy az előttem különben már ismeretes
megfelelő intézményeket (szülőház, gyermekágyasok-otthona,
vándorkosár, háziápolás stb.) még tüzetesebben megismer
hessem. Tanulmányaim arra a meggyőződésre vezettek, hogy
mindenekelőtt társadalmi utón egy anya- s csecsemővédelmi
egyesületet kell alapítanunk, mely az anya- és csecsemő
védelemnek egész komplexumát felölelné. Ez működését a
fővárosban kezdené és azután ennek környékén és az
egész országban folytatná; alapitana anyaotthonokat hajlék
talan terhes- és gyermekágyas nők és csecsemőik részére;
támogatná az otthon lebetegedett szegény nőket vándorkosár
ral, élelmiszerekkel, fűtőanyaggal, csecsemőruhával; cse
lédet küldene a háztartásokba (háziápolás), jogvédelmet
nyújtana, szoptatási praemiumokat eszközölne ki, igénybe
venné más intézmények és egyesületek segítségét stb. Ezzel
egyidejűleg tervbe vettem az anyavédelmi eszme propagálását
és népszerűsítését, mert abban az időben az eszme maga is
még ismeretlen fogalom volt. Abban is reménykedtünk, hogy
ezen az utón elősegíthetjük az anyasági kérdésnek törvénnyel
való országos rendezését, mint egyedül helyes, czélszerü s
végleges megoldást.
De még ennek az immár kilencz év óta Stefánia kir.
herczegnő védnöksége alatt működő „Országos Anya- és Csecsemővédő-Egyesüietnek“ az alapítása sem bizonyult könnyű
nek, bár a belügyminisztérium és a főváros, belátva a kérdés
nagy fontosságát, erkölcsi és némi anyagi támogatásban ré
szesítette. De akkor véletlenül több hasonlóirányu más alapítási
kísérlet is történt, melyeket mind a mi zászlónk alatt kellett egye
sítenünk. A személyi kérdések megoldása sem volt könnyű.
Egyes radikális testületek pedig, amelyektől elvártuk,
hogy törekvéseinkhez csatlakoznak, szintén nem óhajtottak
—
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egyesületünk megalapításában résztvenni. Az uj „egyletesdi“
mozgalommal szemben elfoglalt elutasító álláspontjukat azzal
indokolták, hogy a szegény anyák és csecsemők társadalmi
utón való támogatása csak elodázza a kérdésnek törvényes
rendezését, sőt annak egyenesen útját állja. — Jobb
lenne — mondták — ha az eddigi bajok még nagyobb
mérvet öltenének, mert csak úgy lehetne az államot azok
radikális orvoslására kényszeríteni.— Azóta az említett körök
is jobb belátásra jutottak, valószínűleg jó eredményű és nél
külözhetetlennek elismert tevékenységünk folytán. (Lásd a
feminista-egyesületnek a háború kitörése óta Szirmay Oszkárné
által kitünően vezetett s áldásosán működő anya- és csecsemővédelmi szakosztályát és újabban a munkás-betegpénztár sokat
ígérő anya- és csecsemővédelmi törekvéseit.)
Tagadhatatlan, hogy bennünk is megvolt az az érzés, hogy
egy nagy társadalmi kérdés rendezéséhez jelentéktelen esz
közökkel fogunk hozzá. S hogy még sem riadtam vissza a
a kezdeményezéstől, annak az oka a törekvésünk iránt min
denütt mutatkozó élénk rokonszenven kívül talán egy személyes
reminiscenciában is rejlett, amely véletlenül ugyancsak Stefánia
kir. herczegnő nevével szoros kapcsolatban van Ezelőtt 37 évvel
ugyanis az a szerencse ért, hogy 10—12 más férfival résztvehettem a Fehérkereszt=egyesület megalapításában. Az ala
pítás a magyar gyermekvédelem apostola, a sajnos korán
elhunyt Szalárdy Mór dr. nevéhez fűződik. Szemlélője lehettem
azután annak, miként lett az ekkor elültetett magból a magyar
gyermekvédelem óriási terebélyes fája ; mint fejlődött ez a kis
egyesület, amely a legszerényebben berendezett két bérelt
szobában kezdte meg működését olyanná, hogy végül meg
oldhatta hazánkban az elhagyott gyermekek megmentésének
óriási nagy kérdését; mert eleinte csak kicsiny kört érdeklő
működése egyre nagyobb és nagyobb arányokat öltött, mig
végre Széli Kálmán megértette a Szalárdy féle mozgalom
nagy horderejét és 1901. évi gyermekvédelmi törvényében
megvalósította azt a nagy gondolatot, hogy Magyarországon
minden elhagyatott gyermeket az állam vesz oltalmába.
Ezzel a törvénynyel R u ffy Pál, Bosnyák Zoltán, Szana
Sándor és mások közreműködése és az azóta alapított Orszá=
gos Gyermekvédő Liga segítsége mellett megteremtette
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legnagyobb szociális intézményünket, mellyel méltán büszkél
kedhetünk s melyre egész Európa irigy szemmel néz.
És ekkor azt gondoltam magamban: teljesen reménytelen-e,
hogy az anya- és csecsemővédelemnek is támadhasson egy
Széli Kálmánja ? Hisz’ ez a kérdés is egyike a legfontosabb
társadalmi problémáknak, s állami megoldása olyan benső
összefüggésben van a gyermekvédelmi mozgalommal, hogy
annak conditio sine qua non-jának tekinthető. Az anya védelme
nélkül nincs ésszerű gyermekvédelem !
Azt mondtuk tehát magunknak: csak fogjunk hozzá bátran,
ha csekély eszközökkel is, de teljes tetterővel és lelkes buzga
lommal !
Akkor még nem gondolhattam, hogy van egy még hatal
masabb tényező is, amely rákényszeríti majd az illetékes
faktorokat az anya- és csecsemővédelem intenzív és extenziv
műveletére ez pedig, mint említettem az emberpusztitó háború
s a vele járó példátlan depopuláció, amely a nemzeteket és
népeket, köztük a mienket is a blanc vérteleniti.
A sors ez intőszavát azután meg is értette Sándor János
s újabban Ugrón Gábor belügyminiszterek s remélhetőleg
meg fogja érteni a népjóléti minisztérium vezetője is.
Minderre akkor még nem gondolhattunk, s azért meg
alapítottuk az Országos Anya- és Csecsemővédő Egyesületet,
tagokat gyűjtöttünk (ez idő szerint 1400 tagja van); 25 nagy
és 25 kis ágygyal felszerelt menhelyet (VII., Thököly ut 83.)
teremtettünk hajléktalan terhes anyák, gyermekágyasok és
csecsemőik számára; azután egy másikat (X , Villam-utca 25.)
épen akkorát, amely utóbbihoz hozzácsatoltunk egy csecsemőotthont, a háború kitörése után pedig egy szülészeti osztályt;
támogattuk az otthon lebetegedett szegény anyákat a fent
említett módon (vándorkosár, háziápolás stb.) és a mai napig
összesen közel 6000 anyának és 3000 csecsemőnek nyújtottunk
menedéket, juttattunk támogatást, ápolást.
Elenyésző kicsiny szám ez ugyan, mikor annyi százezer
anya és csecsemő van, akik hasonló védelemre volnának rá
szorulva. De azért nem estünk kétségbe, hanem mindig hittük
és vallottuk, hogy eljő az az idő, mikor több megértésre,
kiadósabb segítségre fogunktalálni. És úgy látszik, nem is csalat
koztunk; bár igaz, hogy a segítséget mint említettem a rettenetes vi14*
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lágháboru hozta meg, amely — reméljük — legalább szociális
tekintetben nem fog terméketlen lenni.
Alig volt ugyanis elrendelve az általános mozgósítás, ezer
meg ezer anya maradt minden segítség nélkül. Bárczy István
polgármester rögtön megteremtette a „városi népsegitő irodát”
és annak keretében a később önállóvá fejlesztett anya- és
csecsemővédő szakosztályt, amely több mint 10,000 szegény
anyát segített bábasegélylyel, és csecsemőruhával, felállított egy
tejkiosztó helyiséget, amely kiegészítette az „Ingyentejegyesület”nek évek óta Deutsch Ernő dr. vezetése alatt áldásosán mű
ködő hasonlócélu intézetet; s alapított két újabb menhelyet
terhes- és gyermekágyas nők számára. (Battyhány-Otthon és
Márta-Otthon.) Valóságos áldásnak volt mondható, hogy éppen
az utóbbi években két uj szülészeti intézet létesült a főváros
ban. Az egyik a Bakács-téri fővárosi szülészeti osztály, a
másik a pesti izr. nőegylet W eiss Alice Gyermekágyas=
Otthona, amelynek létesítése csepeli Weiss Manfréd bőkezű
ségének köszönhető. Az utóbbiban eddig 5000 nő, a hábo
rús esztendőkben nagyrészt katonák feleségei vagy menekült
nők- betegedtek le.
Két év előtt megalakult a már említett Sfe/ánía-Szövetség,
hogy központja legyen valamennyi magyarországi anya- és
csecsemővédő egyesületnek, s az ezirányu mozgalmat orszá
gossá fejlessze. Kezébe vette s Tauffev Vilmos, Bókay János,
Berend Miklós, Szana Sándor, Madzsar József és Szirmay
Oszkárné közreműködésével nyélbe ütötték a hivatásos tanács
adók kiképzését anyák részére, (tankönyvet is írtak számukra)
amely védőnői intézmény azóta államilag rendeztetett, Szterényi
József elnöklete alatt behatóan megtárgyalta az anyasági biz
tosítást, valamint az anya- és gyermekápolás megfelelő tanítását
a leányiskolákban, kiadott egy „kis kátét“ s terjesztette azt
100,000-nél több példányban s végül, a mi nem legkisebb
érdemnek tekintendő, Apponyi Albert gróf vezetése mellett
lelkes uj gárdát tudott összetoborozni a jó ügynek.
Meg kell még emlékeznünk a legközelebb fölépülő fővárosi
csecsemőkórházról, amely remélhetőleg nem sokáig fog egy
magában állni, s a nemsokára megnyitandó szülőintézetről a
Külső Váczi-ut tájékán (Gyöngyössi-ut), egy e tekintetben
eddig teljesen elhanyagolt vidéken, amely intézet egy gyermek212

—

otthonnal is áll majd szoros kapcsolatban az intézetben szülő
nők többi gyermekei számára; továbbá Bárczy zseniális
konczepciójáról, a népjóléti központ*ról, mely Csergő Hugó
igazgatásában az anya» és csecsemővédelmet is, különösen
bába- és szoptatási segélyek nyújtása alakjában, a kellő
figyelemben részesíti.
Végül meg kell emlékeznünk gróf T.eleky Sándorné ala
pításáról, a két Szikra* Otthonról a Tisztviselő-telepen a jobb
osztályokhoz tartozó intelligensebb anyák, többnyire leány
anyák és csecsemőik számára, amelyekben azok hosszabb
időre (2 évig) találnak valóságos családi otthont s a melyeket
egyelőre az „Auguszta Gyorssegély-alap” tart fenn, kb. 50 anya
és ugyanannyi csecsemő számára.
És ezzel elérkeztünk odáig, hogy elmondjuk, miféle
intézkedésekre volna szükségünk, hogy az anyavédelmet teljesen
megfelelővé, azaz olyan intézménynyé tegyük, amely gyermek
védelmi szervezetünk mellett méltó helyet foglalhatna el.
Itt van először is az anyasági biztosítás, amely anya
védelmi törekvéseink alfájának és ómegájának mondható.
Túlhaladná jelen értekezésünk kereteit, ha ezzel behatóan
foglalkoznánk. De mindenesetre hangsúlyoznom kell mindenek
előtt azt az elengedhetetlen feltételt, hogy a biztosítás kell
hogy kötelező legyen; fakultativ anyasági biztosítással már
próbálkoztak más országokban, de sehol sem vezetett czélhoz;
nálunk még kevésbbé érnénk el vele eredményt. Nálunk
különben a kérdés helyes megoldása könnyebben volna keresz
tülvihető, mint másutt, mert az 1908. évi XIX. t. cz.-en alapuló
munkásbiztositásunk épen az anyasági biztosítás szempont
jából nagyon sikerültnek, illetőleg olyannak mondható, hogy
azt aránylag kisebb áldozatokkal lehet kellőképen kiépíteni,
amennyiben abban a tagok hozzátartozóiról is van gondos
kodva betegség vagy szülés esetére. Nálunk ugyanis nemcsak
a női tagok részesülnek ingyenes szülészeti segítségben (bábadij, orvosi segítség, gyógyszer), hanem a férfitagok női csa
ládtagjai is; előbbiek azonkívül még gyermekágyi segélyt is
kapnak s pedig a fél munkabér nagyságában hat héten át
lebetegedésük után.
Csak tágítani kellene a szervezet keretein és pedig úgy,
hogy a betegség és anyaság esetére való biztosításba be
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kellene az otthon dolgozó munkásnőket, (Heimarbeiterinnen)
a háziiparral foglalkozókat, a napszámosnőket, házi cselédeket,
de a tanítónőket, kisebb hivatalnoknőket is, de elsősorban
a gazdasági munkások nagy tömegeit és a mindezen kategóriába
tartozó férfiak női hozzátartozóit is,. hogy női lakósságunk
lehető legnagyobb része élvezhesse e biztosítás áldásait A
gyermekágyi segélyt a jelenleginek lehetőleg kétszeresére
kellene emelni, hogy a női tagok egész munkabéröket kap
hassák meg (lebetegedésnél nem kell szimulálástól tartani),
még pedig négy héten át a lebetegedés előtt is mint terhes
ségi segélyt, s természetesen továbbra is hat hétig a lebetegedés
után Ujitásképen szoptatási praemiumokat kellene kiosztani s
pedig három, hat és kilenc hónap után legalább 20-20 koronás
összegekben, olyan anyáknak, akik a jelzett időpontokig maguk
szoptatják gyermekeiket. A tagok női családtagjainak, kik a
terhesség és gyermekágy ideje alatt nem szenvednek el
munkabérveszteséget, ezután is be kellene érniök az őket ma
is megillető ingyenes bába- és orvosi segítséggel és gyógy
szerekkel, de kiegészítve azt még az említett szoptatási jutal
makkal. Ezenkívül úgy a biztosítottak, mint a hozzátartozók
szükség esetén még a szükséges hygieniai eszközökkel, fehér
neművel is segitendők az u. n. vándorkosár intézmény alak
jában, valamint gondozónővel is (Hauspflege) kisegittetnének
oly esetekben, amikor nincs a családban oly nőszemély, aki
a nő gyermekágya vagy betegsége alatt vagy amig szülőinté
zetben vagy kórházban kénytelen tartózkodni, annak háztar
tását ellátná azaz főzne, mosna, s nagyobb gyermekeit
öltöztetné, iskolába vezetné stb.
A szoptatási jutalmakra vagy a szoptatási segélyre igen
nagy súlyt helyezünk, mert a segítség e nemeit csecsemő- sőt
egész gyermekvédelmünk legáldásosabb tényezőjének tekintjük.
Itt kell megfognunk a dolog végét, ha a gyermekhalandóságot
tetemesen csökkenteni akarjuk. Minél több, lehetőleg minden
anyának módot kell nyújtani, hogy gyermekeiket maguk szop
tathassák és szoptassák. A szegény anyáknak ha erre anyagi
okokból nem képesek úgy, hogy őket saját gyermekük szop
tatódajkáinak tekintve, az állam fizesse, vagy legalább jutal
mazza. Ez volt a Szalárdy-féle konczepciónak is legszebb
része, amely tudtommal csak nálunk honosult meg, bár eddig
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még túlságosan szerény keretekben. Hogy mily fontos, sőt
életmentő és életfenntartó tényező az anyától való szoptatás,
bizonyítják a következő tények. Legkisebb a gyermekhalandóság
(6—8%) azokban az államokban (Svéd- és Norvégországban,
Dániában és Írországban) melyekben az anyák majdnem
valamennyien maguk szoptatják gyermeküket; a legnagyobb
pedig ott, hol ellenkezőleg áll a dolog, (pl. Bajorország,
Szászország) s Magyarországon is a legszegényebb vidékeken,
ahol az anyák úgyszólván kényszerűségből maguk szoptatják
csecsemőiket, jóval kisebb a gyermekhalandóság mint a gaz
dagabb vidéken, ipari gócpontokban, ahol az anyák maguk
is keresnek s ezáltal elhanyagolják csecsemőiket, ezeket nem
szoptatják.
A betegsegélyző-pénztárak többköltségeit, melyeket az
óhajtott törvényrevizió rájuk róna, a tagokra vagy a munka
adókra hárítani, ha csak az illetékek 1—2%-al való emelése
által is, nagy ellenzésre találna s megnehezítené a nők alkal
mazását a gyárakban, műhelyekben. Ezeket, valamint a többi
anyavédelmi költségeket az államnak magának kellene fedeznie,
vagy azokért a pénztárakat megfelelően kárpótolni; az igy
elmerülő nem csekély kiadásokat azután az állam más utón
(agglegényadó, gyermektelen házaspárok megadóztatása stb.
alakjában) könnyen elő tudná teremteni.
Mert kétségtelen, hogy nagyobb pénzáldozatok nélkül az
anya- és csecsemővédelem terén semmit sem tehetünk.
Reméljük azonban, hogy ez sem lesz leküzdhetetlen akadály,
nemcsak azért, mert az emberélet értéke a nagy közvetlen és
közvetett háborús veszteségek folytán tetemesen emelkedett
hanem azért is, mert épen most nyilvánult meg az ország
imponálóan nagy gazdasági ereje s a társadalom páratlan
áldozatkészsége is, aminek újabb tanujelét láttuk abban a
rövid idő alatt összehozott öt millió K-ban, amelyből a
Stefánia-Szövetség nemsokára a mintaszerűnek ígérkező hatal
mas Zita^Otthont fogja létesíteni anyák és csecsemők számára,
amely méltó párja lesz a berlini „Kaiserin Auguszta ViktoriaHaus“-nak. Ezen alapítására már most is büszke lehet a
magyar társadalom.
Az 1890-ben Berlinben tartott nemzetközi munkásvédelmi
kongresszuson Vilmos császár ezeket a szép szavakat

mondotta: „Az anyavédelem szorosan összefügg a fa j fön=
tartásával; ilyen ügyben tehát a pénzkérdésnek nem szabad
akadályul szolgálni.“
Vajha a mi államférfiaink is át volnának hatva Vilmos
császár e bölcs és szép kijelentésének igazvoltától.
Ezen kitérés után még csak néhány fontos anya- és
csecsemővédő intézményt, tényezőt és intézetét akarok, bár
csak névleg felemlíteni; ilyenek: a dajkakérdés országos
szabályozása; csecsemőkórházak létesítése, amelyekbe a beteg
csecsemőket szoptató anyjukkal együtt vennék fel; csecsemő=
menhelyek egészséges csecsemők számára ; anyákat tanáccsal
ellátó, csecsemőgondozó intézetek (dispensaire), amelyek egy
úttal oktató füzetkéket, röpiveket is osztogatnának; tejkonyhák ;
csecsemő=bölcsődék nagyobb gyárakban és szoptató szobák
kisebbekben; azon bábák megjutalmazása, akik minél több
anyát bírtak arra, hogy gyermeküket maguk szoptassák;
ingyenes jogisegély, kapcsolatban a gyámhivatalokkal, árva
székekkel ( hivatásos gyámság) ; a házasságon kívül szülő
anyák ügyének szabályozása akként, hogy nem csak gyer
mektartási dijat kapjanak, hanem fájdalomdijat is és kárpótlást
azért, amit a terhesség és gyermekágy ideje alatt munkabér
ben vesztettek. Erről különben egy nemrég kiadott igazság
ügyminiszteri rendelet intézkedik igen bölcsen és humánusan.
Végül irtóháborut kellene indítani a tudatlanságés babona
ellen. A már fönnebb említett módozatokon kívül itt fegyverül
szolgálhatnának: egészségügyi s társadalomtudományi állandó
és vándor múzeumok, aminőket Szántó Menyhért miniszteri
tanácsos nagyon elismerésre méltó módon már létesített i s ;
iskolai használatra készült jó fa lik é p e k ; vetített képekkel és
kinófelvételekkel érdekessé s tanulságossá teendő vándorelő=
adások stb.
Ilyen módon különben egyúttal a három nagy népbeteg
ség, az alkoholizmus, tuberkulózis és veneriás betegségek
ellen is jó eredménnyel lehetne küzdeni.
Befejezésül összefoglalólag még megjelölném a munka
felosztást is az állam, a törvényhatóságok és a társadalom közt.
Az állam teendői lennének: a kötelező anyasági bizto
sítás életbeléptetése, illetve a munkásbiztositás kiterjesztése s
intezivebbé tétele; a bábaügy államosítása s a bábák fizetés
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rendezése; az országos betegápolási alapról szóló törvény
megfelelő kommentálása; a gyári munka s az anyák jog
védelmének rendezése; a gyermekápolás- és egészségtannak
kiterjedtebb oktatása; egészségügyi múzeumok létesítése; a
havi szoptatási segélyek nagyobbmérvü engedélyezése a gyer
mekvédelmi törvény keretében stb.
A törvényhatóságok teendői lennének: a dajkakérdés
rendezése; szülőházak, anya- és csecsemőotthonok, csecsemő
kórházak, tanácsadó és gondozó helyek s tejkonyhák létesí
tése ; hivatásos gyámság, anya- és csecsemővédőnők alkal
mazása stb.
A társadalmi tevékenységre maradnának: az otthon le
betegedett szegény nők és csecsemőik támogatása, élelmi
szerekkel, tejjel, fűtőanyaggal, csecsemőruhával, vándorkosárral
és ápolással; csecsemőbölcsödék és szoptatószobák fönntar
tása, tanácsadó és csecsemőgondozó helyek létesítése, illetőleg
az ilyen s egyéb anya- és csecsemővédelmi községi intéz
mények társadalmi utón való anyagi és erkölcsi támogatása.
Kisebb községeknek mintaszerű intézményként ajánlhatom
a Károlyi Lászlóné grófnő által Fóthon alapított s áldásosán
működő „segítő és jóléti bizottság“-ot, melyet az alapitó s
fönntartó grófnő s annak családja szivvel-lélekkel s nagy
áldozatkészséggel vezet. A fóthi népjóléti intézmény megfelelő
kiegészítéssel (szülőosztály) nemcsak kisebb, hanem nagyobb
községeknek is mintául szolgálhat.
Amidőn ezelőtt tiz évvel az említett anya- és csecsemő
védő egyesületünk alapítása alkalmával a külföld hasonló
irányú egyesületeivel összeköttetésbe léptem, egy német vándorkosáregylet elnöknője többek közt ezeket irta nekem : Önök
nél Magyarországon, amely a világnak Semmelweist, az
anyák nagy megmentőjét adta, nem lehet nehéz feladat az
anyavédelemnek propagandát csinálni!“
Vajha igaza volna!
Utóirat. Fenti czikkem sajtó alá rendezése óta két nagy lépés
történt az általam kijelölt utón.
Az egyik Munkásbiztositási törvényünknek rendeleti való kiegé
szítése, amely szerint 1918, januári óta I). a gyermekágyi-segély a mun
kabér 75°/o-át teszi ki (az eddigi 507» helyett) s az Országos Pénztár
által 100%-ra emelhető (az eddigi 75a/o helyett); 2). a gyermekágyi
segély ezentúl 8 hétig jár a biztosított anyának szülés után (az eddigi
—
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6 hét helyett); 3). a biztosított nő, ha gyermekeit maga szoptatja, még
12 hétig szoptatási segélyben részesül és pedig az átlagos napibér
50°/o-át kapja, de legfeljebb napi két koronát; 4). a biztosítottak segélyre
jogosult hozzátartozói szintén részesülnek az eddigi segélyeken kívül
gyermekágyi segélyben s pedig 6 hétig napi egy koronát; 5). nem szop
tató női tagok a szoptatási segélynek megfelelő összeg erejéig tejre és
gyermektápszer beszerzésére kapnak utalványt; s végül 6). a biztosítási
cenzus 4800 K-ra, illetőleg 6000 K-ra emeltetett (eddigi 2400 K helyett).
A törvény hiánya továbbra is az, hogy nem gondoskodik
terhességi segélyről, pedig ennek fejében szívesen lemondottunk
volna a gyermekágyi segély 7. és 8. hetéről, valamint az a körülmény
hogy a biztosítás áldásaiban még mindig nem vonattak be még a mezőgazdasági osztály munkásainak, a házi cselédeknek, az otthondolgozók
nak (Heimarbeiterinnen) stb. nagy tömegei.
A másik haladás, hogy gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter (168,411/1917. sz. a. körrendeletével) az egészségügyi-,
anya-, csecsemő- és gyermekvédelmi kérdések tanítását beillesztette az
elemi népiskolák, ismétlő iskolák, iparos- és kereskedőtanonciskolák
tantervébe és az ezen iskolákhoz tartozó ifjúsági egyesületek munkater
vébe s pályázatot hirdetett a megfelelő tankönyvek és olvasmányok
megírására. Remélhető, hogy ezt nemsokára követni fogja az említett
tárgyak kötelező tanításának elrendelése a középiskolákban, tanár- és
tanítóképzőkben s amit elsőrangú fontosságúnak tartok, a papneveldék
ben is, valamint a rendkívül hasznosnak Ígérkező szemléltő falitáblák
kiadása.
T. R.
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A pályaválasztás szociális
jelentősége.
Irta : Dr. Bolgár Elek.

Az iskola és az élet ellentétének hagyományos konstatálása nem bizonyult elegendőnek azon problémák megoldása
szempontjából, melyek az elhamarkodott, megfontolatlan, téves
pályaválasztásokból felmerültek. Ahhoz az általánosan ismert,
közmondásos bölcseséghez, hogy nem az iskolának, hanem
az élethivatásnak, életpályának, életmunkának tanulunk, valami
konkrétebb tevékenységnek is kellett járulnia, hogy a kettő között
ezt az ellentétet áthidalja, az iskolát az élet szolgálatába állítsa és
elhárítsa azokat a károkat, melyek a pályaválasztás ötletsze
rűségeiből egyénre és társadalomra háramlottak. Az utóbbi
évek szociálpedagógiai mozgalmai: a munkaiskola, az állampolgári nevelés, a művészi oktatás követelményei nyomán leple
zetlenül feltárult a pályaválasztás eddigi anarchiája és ennek
kihatásai is rögtön kiviláglottak, mihelyt a gazdasági, külö
nösen az ipari munka eredményességét kissé exaktabb, tudo
mányosabb alapokon kezdték vizsgálni, mint ahogy azt pl.
Taylor tette híressé vált módszerével. Feltehető, hogyha eze
ket a kísérleteket pontosan és következetesen lefolytatnák a
fizikai és szellemi munka minden terén, még megdöbbentőbb
eredményekhez jutnánk abban a tekintetben, hogy mekkora
veszteséget jelent a társadalomra nézve minden oly egyén,
aki nem a megfelelő helyen végzi munkáját és minden olyan
munka, amelyet nem a megfelelő ember végez és hogy mek
kora hátrányt jelent az egyénre nézve, ha a társadalmi munka
gazdag változatossága mellett ő rá oly szerep hárul, mely zikai és szellemi diszpozícióinak nem a legmegfelelőbb. Látni
való tehát, hogy a pályaválasztás problémájának két oldata
v a n : az egyik inkább egyéni, pszichológiai vonatkozású, a
másik szociálpolitikai jellegű. A kettő oly szorosan függ össze,
hogy az utóbbi teljesebb megértéséhez elkerülhetetlenül szük
séges az előbbinek legalább rövid vázolása.
—
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I.

Taylornak és iskolájának tudvalevőleg az a törekvése,
hogy a társadalmilag végzett munka folyamatát a leggazdasá
gosabban, legeredményesebben alakítsa, a rendelkezésére álló
munkásanyag legcélszerűbb felhasználásával. Nyilvánvaló, hogy
ez az ökonómia még csak fokozódik, ha Taylor szempontján
túlmenve, magát a munkásanyagot úgy válogatjuk össze, hogy
mindenkit a neki pszichológiailag legmegfelelőbb munkafolyamatbaállitunk be, vagyis az ökonómiát nem pusztán munkaközben
és a munkára való tekintettel, hanem már azt megelőzőleg
és a munkás személyére való tekintettel is szem előtt tartjuk.
A kettő közötti különbség nemcsak a konkrét munka szem
pontjából figyelemreméltó, hanem az egész szociális struktú
rára gyakorolt hatásainál fogva is, amennyiben a munka
egyoldalii szemmeltartása, a munkás szempontjainak negligá
lása mellett eredményezi azt aphalanstére struktúrát, amely
ért Főúriért és téves általánosítással az egész szocializmust
annyi szemrehányással illették. Ezen az egyoldalúságon csak
az segít, ha a munka ökonómiájával egyforma jelentőséget,
tulajdonítunk a munkás pszichológiai arravalóságának, ami
abban jut kifejezésre, hogy a munkások kiválasztásánál a
lehetőségig tekintettel vagyunk úgy azokra a speciális köve
telményekre, melyeket valamely üzem munkásaival szemben
támaszt, mint azon egyéni hajlamokra, melyekkel az egyes
munkás fel van ruházva.
A pszichológiai nézőpont alkalmazásával tehát három
probléma tolul előtérbe, három feladat vár megvalósításra ;
Szükség v an : 1. az egyes hivatások pszichológiájának pontos
ismeretére, 2. bizonyos diszpozicióju ember számára szóbajöhető hivatások kiválasztására, 3. bizonyos hivatás számára
szóbajöhető emberek kiválasztására.1) Aránylag legtöbb a hiva
tások pszichológiai jellemzésének terén történt eddigelé: Ily
irányú érdekes analíziseket köszönhetünk Münsterbergnek, a
n'emrég elhunyt Harvard-professzornak, aki „Psychologie und
‘) Lásd Dr Ottó Lipmann: Psychologische Berufsberatung; Ziele,
Grundlagen und Methoden. Berlin. Carl Heymann. Flugschriften der
Zentralstelle für Volkswohifahrt. Nr. 12 és Soziale Praxis XXVI. évf. 48.
sz. 930 1.
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Wirtschaftsleben“ cimü egyik legutolsó művében a gépszedő,
a telefonkezelő, a közúti vonatvezető pályáinak sajátosságait
részletezi. Hasonló analíziseket köszönhetünk Bernays-nak a
lakácsokra és Hintze-nek a betűszedőkre vonatkozólag.1)
Az ily hivatásanalizis módszere gyanánt a legáltaláno
sabban követhető és jóformán minden foglalkozásra alkalmaz
ható eljárás az lesz, hogy néhány egyszerűbb pszichológiai
folyamatból indulunk ki, vizsgálva, hogy azok mely hivatá
soknál érvényesülnek. — Ezen módszer szerint osztályozza
Piorkowski2) a hivatásokat egyrészt olyanok szerint, melyek
különös figyelmet, másrészt olyanok szerint, melyek spe
ciális reakciókat követelnek meg. Utóbbi fajtához tartoznak
szerinte az összes közlekedési pályák: az automobil, a köz
úti-vasút, a mozdony, a repülőgép vezetőjének munkája. Az
úgynevezett magasabb hivatásokra való alkalmasság különös
követelményeit Piorkowski a kombinálás képességében pil
lanata meg.
Hasonló kísérleteket végzett Weigl Münchenben, össze
állítva azokat a foglalkozási ágakat, melyek bizonyos speciá
lis lelki tulajdonsággal vannak kimutatható összefüggésben.
Ily tulajdonságok a figyelem elterelhetősége, a felfogóképes
ség terjedelme, képzettipus, emlékezettipus, szuggesztibilitás,
stb. A figyelem elterelhetetlenségének lelki tulajdonsága fon
tos például a gépíró, telefonszerelő, mozdonyvezető, tanító,
színész, stb számára.
A hivatások pszichológiai jellegzetésségeinek lehető tel
jes megállapítása érdekében azzal a módszerrel is kísérletez
tek, hogy a munkafolyamat alapos ismerői: munkaadók, munká
sok, üzemvezetők, ipariskolai tanárok részére kérdőíveket állí
tottak össze szakmájuk sajátosságaira vonatkozólag, melyek
számos pontosan megfogalmazott kérdést tartalmaztak, olyformán, hogy azokra csak igennel vagy nemmel lehetett vála
szolni. Ily alapon készítette maga Lipmann is, a könyvkötő,
aranyműves és ötvös, Ruttmann pedig a különböző tanítóhiJ) Lásd: Auslese und Anpassung (Berufswahl und Berufsschicksal)
der Arbeiterschaft der geschlossenen Grossindustrie (Herausg. vom
Verein für Socialpolitik.)
2) Lásd: Beiträge zur psychologischen Methodologie der wirtschaftlischen Berufseignung cimü munkájában.
-
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vatások pszichológiai analízisét.1) Ily kérdések feltevésére
nézve különben már Münsterberg adott értékes útbaigazítást,
midőn pl. összeállította azokat a kérdőpontokat, melyekre min
den telefonkezelőnek „igen“-nel kell válaszolnia. Ezek : „Vlegkivánja-eahivatásgyakorlásaaztaképességet,hogyaz illető halkzö
rejeket felfogjon, gyorsan megismerjen és másoktól megkülönböz
tessen? érthetetlenül elmondottakat helyesen felismerjen és értel
mezzen? egyszerhallottbemondáströvid idővel később biztosan
reprodukáljon? előirt hosszúságú karmozdulatokat biztosan végezzenés helyesen kimérjen (célozzon)? különböző benyomásokra
különbözőés pedig mindenkor a megfelelő előírásszerű mozdula
tot végezze ? ugyanazon érzékterület több tárgyát, egyidejűleg,
hosszabb időn keresztül egyforma intenzitással megfigyelje ?
Anélkül, hogy-e módszerek részletesebb kritikájába bo
csátkoznánk, lehetetlen elhallgatni, hogy a sok hasznos és
eredményes kísérlet mellett, igen sok a tapogatódzás is, úgy,
hogy biztos és végérvényes eredményeket a pályaválasztás te
kintetében az eddigi megállapításokból leszűrni nem lehet.
A fentvázolt kérdő módszernél például rögtön szembeszökő,
hogy a kérdőív pontos összeállításához, a kérdőpontoknak
oly megszövegezéséhez, hogy azokra csak „igen“ vagy „nem“
lehet a válasz, már eleve feltételezi az illető hivatás pszicho
lógiájának oly fokú ismeretét, hogy a beérkezett válaszoknak leg
feljebb ellenőrzőértéket lehettulajdonitani, az csak mintegy kontrollkisérlet számba mehet, amihez talán mégis csak kissé nagy
ez a bonyolult és sok munkát igénylő kérdőív-apparátus.
Elméleti szempontból kétségtelenül rendkívül érdekes az élet
pályák ilyen pszichológiai sematizmusa, de az egyes, konkrét
eset szempontjából mégsem elegendő magunkat pusztán erre
bízni, mert ez az ismeretünk semmivel sem igazítja jobban
útba a pályaválasztás előtt álló ifjút, mint pl. a foglalkozási
statisztika. Az egyéni diszpozíció szubtilitásait tehát ilyen módon
megállapítani lehetetlen, akevésbbé szubtilis tulajdonságok meg
állapításához pedig nincs szükség pszichológiai kísérletre.2)
‘) Lásd id. m.
2) A bostoni pályaválasztási hivatal igazgatója, Bloomfield elegen
dőnek, de szükségesnek is tartja az orvosi vizsgálatott mely a jelentkező
általános fizikai és szellemi képességeire nézve felvilágosítást nyújt.
Egyébként azonban az a fontos szerinte, hogy a tanácsadó azt tudja
pontosan, hogy „mi történik az üzletben, a gyárban, a hivatalban.“
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Hogy mozdonyvezetőnek színvak, gyorsírónak nagyot
halló ember nem alkalmas, azt hivatásanalízis nélkül is
tudjuk, viszont ennél sokkal többet a kísérleti lélektan mai
állása mellett úgy sem sikerül megállapítanunk.
Gyakorlati szempontból nem is ott van a pszichológiai
nézőpont jelentősége, hogy általános igazságokat nyújt vala
mely hivatásról, mert hiszen a pályaválasztásnál mindig első
sorban az individuálisról van szó s nem a tipikusról, hanem
ott, hogy éppen erre az egyénire, szingulárisra, problematikusra
nézve adhatja meg az útbaigazítást. A hivatások általánosabb
jellegű tulajdonságait szociológiailag is megállapíthatjuk és
ellenőrizhetjük; a hivatás, mint embercsoport összefoglalója, tár
sadalmi kategória, melyre végeredményében szociológiai és
szociálpolitikai meggondolások irányadók, de a pályaválasztás
esetről-esetre, az egyén részéről oly aktus, mely túlnyomóan
a pszichológia eszközeivel és módszereivel irányítható. Ha
tehát a hivatásanalízise csak részben igazít el, mert az határ
kérdés lévén szociológia és pszichológia között, utóbbinak
kizárólagos módszere, a kísérlet alapján nem fogja megállapít
hatni a döntő ténykörülményeket,annál inkább érvényesül ez
ott, ahol annak a megállapításáról van szó, hogy egy bizo=
nyos ember részére mely pályák jöhetnek szóba. Igaz, hogy
ehhez ismerni kell a különböző pályák természetét is, de in
kább csak a bennük érvényesülő technikai munkamegosztás
szempontjából. Minden pályaválasztási tanácsnál az a probléma
hogy a helyes viszonybaállitástta\á\\uk el az illető hivatás és,
az azt választó egyén között. Ennél a viszonynál lényeges a
hangsúly is, amelyet az első, vagy az utóbbi tényezőre fekte
tünk. Előbbi esetben inkább negative fogunk eljárni: a hivatást
fogjuk védeni az alkalmatlanokkal szemben, ezeket fogjuk
távoltartani tőle s csak a beváltakat^ alkalmasokat bocsátjuk
rá ! Az a vizsgálat, melyet ilyenkor a jelölttel tartanak, már
sokkal természetesebben ölti a pszichológiai kísérlet jellegét,
mint amikor absztrakt hivatáselemzésről van szó. Itt már az
egyén arravalósága kerül szóba. És csak egy hivatás tech
nikai sajátosságait kell az ő pszichikai sajátosságaival vi
szonyba állítani, ami a problémát lényegesen leegyszerűsíti.
Ép ezért itt sokkal határozottabb módszerek alakultak is ki.
Lipmann a berlini könyvnyomdatulajdonosok megbízásából
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megejtett vizsgálatoknál úgy járt el, hogy megállapította: 1.
azoknak a hibáknak és szükségessé vált kisegítéseknek a számát,
melyek oly vizsgálat alkalmával mutatkoztak, amikor a jelölttel
homályos és hiányos szöveget olvastattak fel;2. hosszú szavak
betüzésénél ejtett hibák számát; 3. valamely szöveg leírásá
hoz szükséges felfogási folyamatok számát; 4. a felolvasás, be
fűzés, leírás gyorsaságát; 5. a gyakorlottságnak azt a fokát
melyet rövid idei tanulás után az írógéppel való irás terén
a jelöltnek sikerült elérnie. Ez utóbbi eljárás annak a megállapítá
sára szolgált, hogy az illető mennyire alkalmasa gépszedésre.
A pályaválasztás problémájának ez az oldala azonban
már eleve is egyéb kérdésekkel szövődik át. Mert amikor
valaki ezzel a kérdéssel lép a tanácsadó elé: Alkalmas va
gyok gépszedőnek? akkor már az egyéni pszichológiai arravalóság kutatása jóformán csak a végső láncszem a meggon
dolások sorában. Mikor a hivatás előbb adott tényező, mint az
arravalóság biztosságának érzése, igen közelfekvő a feltevés,
hogy a pályaválasztásra az impulzust nem egyéni sajátossá
gok adták meg, hanem a hivatás sajátosságai, vagy pilla
natnyi állapota: konjunktúrák és egyéb gazdasági érdekek,
remélt vagy kikalkulált anyagi kilátások, hirdetésekből levont
következtetések, nem ritkán az utánzás ösztönének működése.
Egy amerikai szedőgépgyár minden egyes gép eladása
kor kötelezi magát, arra hogy a vevő álfal megjelölt valamely sze
mélyt teljesen kiképez a gépszedésben. Ebből a célból a gyár
állandó gyakorlati kurzusokat tart fenn az ilyen kezdők be
tanítására Itt a pszichológiai kiválasztás teljesen hiányzik,
mert igen sok esetben olyanokat jelöl ki a gépvásárló, akik
más szakmában dolgoznak, de pillanatnyilag munkanélküliek,
vagy műkedvelőket, akik „minden eshetőségre számítva“
ehhez is akarnak érteni. (Egy munkáslap pl. mely ily gépet
vásárolt, a szerkesztőt delegálta a gyárba, ennek határozott
kívánságára). Egyszóval ilyen esetben csaknem minden más
motívum szerepel: részvét, könyörületesség, kíváncsiság stb.,
csak épen az arravalóság szerepel a legritkábban. Azonban
a gépszedés rohamos terjedése nagy munkalehetőségekkel
kecsegtet és ez a momentum lenyűgözi az egyéni arravaló
ság szempontjait.
A pszichológiai analízis számára tehát ez sem eléggé
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egyszerű probléma. Ennek az analízisnek az elfogulatlanságát
ugyanis nagy mértékben zavarja az, hogy a kísérletező minden
megállapított egyéni sajátságot önkéntelenül is összevet
• a kérdéses hivatás sajátosságaival, melyeket persze pontosan
ismernie kell, hogy csak megközelítőleg is exakt választ
adhasson. Ez viszont feltételezi azt, hogy olyan szakpszicholó
gusok képződjenek ki, akik általános pszichológiai készültség
mellett egy-egy hivatásnak vagy arokonhivatások egy csoportjának
alapos ismerői. És még ily specializálás mellett is gyakorlati
értéke ennek csak akkor volna, ha minden munkaközvetítőnek
munkás- és munkaadó-szervezetnek, ipariskolának, sőt min
den nagyobb üzemnek egy-egy ilyen, a kérdéses szakmát és
az emberi lélek általános szabályait egyformán ismerő hiva
talnok állana rendelkezésére és akinek az volna a hivatása,
hogy úgy a szakma, mint a jelentkező érdekeit és tulajdon
ságait szem előtt tartva, válaszolhasson az újonc ama kérdé
sére, hogy alkalmas-e az illető pályára.
Látnivaló, hogy a hivatásanalízis a pszichológiai eljárás
nak egészen különös megosztását követeli meg és minél job
ban komplikálódnak az egyes hivatások, annál fontosabb lesz
az illető szakmát ismerő pszichológus szerepe is A pszicho
lógiai munka ezen megosztása magyarázza különben az öszszefüggést az említett három főfeladat között is. A munkamegosztás ugyanis, mint mindenütt, úgy itt is egy egységes
művelet pontosabb és biztosabb végrehajtását célozza. Ebben
az esetben a pályaválasztás volna az egységes cél és a munka
természetesen oszlik meg a hivatás és a pályaválasztó érde
kei között. Egészen bizonyos, hogyha teljes és pontos hiva
tásanalízisünk volna minden pályára vonatkozólag, ez fölös
legessé tenné a most említett nagy apparátust az egyes pá
lyára alkalmas emberek kiválasztásánál Ez épen annálfogva
válik most még szükségessé, hogy ezidőszerint még nem
tártunk ott, hogy végrehajthatnék a hivatáspszichológiai rész
letmunkák összegezéséből, egyesítéséből álló műveletet: az
általános hivatáspszichológiát. Amig ez nem válik lehetségessé
addig épen a speciális hivatásanalízis terén kell lehetőleg
exakt munkát végeznünk.
De addig csak félig oldható meg a harmadik problé
ma is, amely pedig a leghozzáférhetőbb a pszichológiai ku15
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tatás számára, az t. i, hogy egy bizonyos embernek melyik
a legalkalmasabb pálya? Itt a hangsúly teljesen az egyénen
annak pszichológiai alkatán van, tehát itt legadekvátabb a
pszichológiai módszer. És mégis: itt is csak tapogatódzni fo
gunk mindaddig, amig egy ily vizsgálatokat vezető laborató
riumot nem szerelhetünk fel oly táblázatokkal, grafikonokkal
és egyéb szemléltető anyaggal, mely a hivatások pon
tos pszichológiáját mutatja és amelyek alapján a jelent
kező személyen megejtett pszichológiai vizsgálat után, a
kísérletező egyszerűen megállapítja azt a pályát, mely a
jelentkező sajátosságaival a Iegharmónikusabban hozható
viszonyba.
Addig is, mint az előző kérdésre (lehetek gépszedő)?
úgy a mostanira is, (Milyen pályára vagyok alkalmas ?) ön
álló és elszigelt módszerekkel igyekszünk majd a választ
megtalálni.
Utóbbi téren három eljárás alakult ki. Az egyik az, hogy
a tanácsadó, akihez ezzel a kérdésssel fordul a jelentkező, ezt
megfelelő kérdések feltevésével önmagának pszichológiai jel
lemzésére igyekszik. Ezt a módszert az amerikai Parsons javasolta
és ezt alkalmazták is az ő elvei szerint létesített bostoni Vo
cation Bureau-ban. E módszer ellen azt szokták felhozni, hogy
az, különösen fiatalabb jelentkezőknél nem nagyon eredmé
nyes. Ez okból a második eljárás ezt olyformán egészíti ki
hogy a jelentkező önjellemzését más, őt ismerő személyekkel
ellenőriztetik. A harmadik módszer végül az, amelynél a tanács
adó maga veti alá a jelentkezőt kísérleti pszichológiai vizs
gálatnak. Ezt a módszert alkalmazza Weigl és ezt tartja Lipmann is a legcélravezetőbbnek, különösen, ha a kísérlet csak
kevés tulajdonság pontos megvizsgálását tűzi ki céljául és
legalább kiegészítésül a második eljárást is alkalmazásba ve
szi és oly személyek jellemzését is felhasználja, akik a jelent
kezőt jól ismerik, alaposan megfigyelték és a pszichológiai
megfigyelés terén járatosak. Ily személyek közül legelsősor
ban a tanítók jönnek szóba, akik a jelentkezőt az iskolában
tanították. Hogy a tanílóka pályaválasztási tanácsadás munkájába
haszonnal legyenek bevonhatók, útmutatást kell kapniok ab
ban a tekintetben, hogy mily módon irányítsák figyelmüket
növendékeik azon tulajdonságaira, amelyek a pályaválasztás
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szempontjából fontosak. Evégből kérdőíveket állítottak össze
a tanítók számára, melyekben felkeltik figyelmüket tanítvá
nyaiknak ily célból való alapos megfigyelésére és ezt követőleg a kérdőívnek pontos kitöltésére.
„Ha sikerülni fog — írja Lipmann — ezeket az íveket
az iskolába bevezetni és a tanítókat azok gondos kitöltésére
bírni, ezzel a pszichológiai pályaválasztási tanácsadásnak ér
tékes szolgálatot fognak tenni. Akkor aztán lehetségessé vá
lik, hogy a tanácsadó eleve felismerje, hogy a hivatások mely
csoportjai alkalmasak a tanácsotkérő számára és melyektől
kell őt óvni. Enélkül a közreműködés nélkül erre a kérdésre:
„mely pályára vagyok alkalmas ?“ egyáltalán csak kivételes
esetben—, amikor „t. i. valamely irányú kifejezett tehetséggel
állunk szemben, volna válaszadás lehetséges.“Látjuk tehát, hogy akár az adott hivatáshoz keressük a
megfelelő egyént, akár az adott egyénhez a megfelelő hivatást,
valamely pontnál elkerülhetetlenül rászorulunk’ a hivatásnak,
vagy a hivatások csoportjának szociológiai szemléletére. Ez
kapcsolja össze a pszichológiai nézőpont két elemét is egy
mással és mindegyiket a harmadik gyanánt felsorolt, tisztán
pszichológisztikusan tekintett általános hivatáselemzéssel. Ámde
a hivatáselemzés sohasem lehet tisztán pszichologisztikus,
mert a hivatás — mint láttuk — szociális kategória és így
minden viszony, amelynek a hivatás egyik alkotó eleme, mint
a pályaválasztás kérdése is bármikép állítsuk is azt
be, egyoldalúak,
pszichológiai
módszerrel
megoldható
nem lesz.
Hangsúlyozni kell ezt még az oly szép törekvésekkel és ér
tékes tudományos megállapításokkal szembenis, mint minőket pl.
a német hivatáspszichológiai kutatás már mai szervezetében
is mutat. A vezetőszerepet e téren a berlini népjóléti központ
(Zentralstelle für Volkswohlfahrt) által kiküldött pályaválasztási
tanácsadó választmány (Ausschuss für Berufsberufung) viszi
mely az említett munkálatok nagy részét is kezdeményezte.
Figyelemreméltók továbbá ez irányban, Stern-nek Hamburg
ban, Weigl-nek Münchenben, Dück-nek Innsbruckban és MoldenekmegPiorkowskinak Berlinben folytatott kísérletei. Mind
ezek a kísérletek és kutatások nagyban hozzájárulnak a prob
léma megértéséhez és népszerűsítéséhez. Annak megoldásá
15*
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hoz azonban segítségül kell vennünk az individuális mellé a
szociális nézőpontot: a pszichológiai módszer mellé a szoci
ológiait. Csak igy biztosíthatjuk az egyén megfelelő elhelyez
kedését a hivatások csoportéletén belül és a hivatások társa
dalmi érdekeit a megfelelő egyének célszerű kiválasztásával
és asszimilálásával
II.
A természetes kapocs a pályaválasztás egyéni és szoci
ális alkotó elemei között a tanítás és nevelés. így ékelődikaz indivi
duális és szociális szempont közé, mint áthidaló, mint kibékítő,
mint mindegyik speciális merevségének letompitója a peda=
gógiai nézőpont. Láttuk már mi módon szerepel az egyes tanitó, mint megfigyelő, mint a pszichológus tanácsadó segítője az
individuális szempontot követő eljárás technikai támogatója,
lássuk most az iskolának, mint szervezetnek a pályaválasztás
szociális szempontból való irányítása körül végzett munkáját.
Iskola és élethivatás közeledése, kölcsönhatása sok minden
féle ténybenjutott kifejezésre azujabb időben. A szakiskolák roha
mos fejlődése, a szakirányú oktatás követelésének széleskörű
megvalósítása megannyi szimptómája ennek a kiegyenlítődés
nek. De maga az egész programm, szociális nézőpontok
kal telitett. Még az egyén jóvoltának 'céljai is ez alatt a
nézőpont alatt nyernek elbírálást, azé célok megvalósítására
szolgáló eszközöket meg épenséggel az uj, szociális követel
ményekkel áthatott pedagógia: a szociálpedagógia nyújtja.
A pályaválasztás irányítása tekintetében ennek a szociálpedagógiának kettős hivatása van: egyrészt nyilvános szak
iskolák létesítése minden fokozaton, azzal a programmal, hogy
fokozza mindazok munkájának eredményességét, akik bérért kény
telenek dolgozni, másrészt az, hogy a nem szakiskolai jellegű,
általános irányú iskoláinkat, azoknak minden típusát életké
pesebbé tegye s azzal a programmal ruházza fel, hogy az
iskolai életet a növendék részére oly fontossá alakítsa, egész
életének oly jelentős részévé tegye, hogy az tartósan megma
radhasson vezérlő erőnek, tekintet nélkül arra, mily korán,
vagy későn záródik le iskolai pályája. Persze, ebből az álta
lános szociálpedagógiai nézőpontból sem közönyös az, hogy
ez az iskolai pálya rövidebb, vagy hosszabb ideig tartó-e.
Sőt az egyik legtermészetesebb vívmány, melyet a hivatásra
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való nevelés mozgalmától a szakemberek várnak, épen az,
hogy megfogja hosszabbítani a tanulási és nevelési időszakot
a fiatalság jelentős hányadára nézve.1)
Ami már most magát a hivatásra való nevelést illeti,
elvi tekintetben az a lényeges, hogy a pályaválasztási előké
szítés és tanácsadás nem arra törekszik, hogy segítsen a
a fiuknak és lányoknak állást szerezni, hanem azt a foglal
kozást megtalálni, amelyen való boldogulásra az illetők leg
alkalmasabbak természetüknél és előtanulmányaiknál fogva.
Senkinek sem akarja a pályáját előírni, hanem csak arra tö
rekszik, hogy a pályaválasztás egyáltalán organizált tényisme
reteken és organizált közszellemen épüljön. Szükségessé teszi
ezt az a körülmény, hogy a mai iskolából a mai ipari életbe
kikerülő fiatalság önmagától, minden támogatás nélkül kép
telen helyét megtalálni a megosztott munka komplikált forga
tagában. Véletlenek irányítják ebben az életbevágó elhatározá
sában s ha szakszerű tanács nem segíti a tájékozatlanok ezreit,
ezt az emberiség nem csak sok elrontott, elhibázott élettel ha
nem beláthatatlan társadalmi kárral sínyli meg.
Hogy e károk közül csak a legjelentősebbek egyikét
emeljükki,utalunk arra a jelentésre mely az 1910. évben kiküldött
angol szegényügyi bizottság kisebbségi véleményét foglalja ma
gában, melyben többek között ezeket olvassuk a pályaválasztás
és munkanélküliség összefüggéseiről: ,,Nem hihetjük, hogy
a nemzet még sokáig mellőzheti hallgatással azt a tényt, hogy
a munkanélküliek, és a nem teljes mértékben foglal
koztatottak (underemployed), valamint a foglalkoztathatatlanok
is szemeink előtt teremnek napról-napra, jobb sorsra méltó, derék
fiatalemberek, akiknek kiképzése érdekében nem történt semmi.
Sajnos, csak nagyon is világos, hogy a munkanélküliség nagy
árja folyton dagad azon ifjakkal, kik olyan iparágakból érkez
nek, melyek tanulatlan gyermekmunkán alapszanak . . s hogy
ennélfogva ez az áradat nem fog kisebbedni mindaddig, mig
a mindennünen beletorkolló tanulatlan gyermeksereget fel
nem tartóztatjuk“2)
9 L. Paul H. Hanus Harvard-professzor bevezető értekezését Bloom
field »The Vocational Guidance of youth» cimü müvéhez. (Riverside
Educational Monsgraphs) Houghton Mifflin Company 1911.
2) Idézve Bloom fieldnél. 14. 1.
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A megfigyelések azt bizonyítják, hogy az elemi iskolá
ból egyenesen ilyen, semmiféle készültséget sem igénylő pá
lyákra (kifutók, küldöncök stb.) való tolongásnak igen sok
esetben nem annyira a szülők szegénysége, mint a pályák labi
rintusában való járatlansága az oka. Angliára nézve egy másik
bizottság határozottan kimondotta ezt, hozzátéve, hogy „ha a gyere
kekkel csakennyire törődnek életük fordulópontján, úgy az iskolá
ban szerzett ismeret és fegyelem hamar elpárolog és hamaro
san alkalmatlanok lesznek munkára és további neveltetésre
egyaránt.“
Ilyen tapasztalatokkal szemben lehetetlen volt, hogy a fej
lettebb társadalmak lelkiismerete előbb-utóbb meg ne szólaljon
és úgy az általános szociálpolitikába, mint a pedagógiai re
formtörekvésekbe be ne kapcsolja a pályaválasztás problémáját.
Utóbbi téren különösen a népiskolákra várnak fontos feladatok.
Angliában és Amerikában igen figyelemreméltó kezdeménye
zések történtek abban az irányban, hogy a népiskolákat hat
hatósabb pályaválasztási tanácsadásra képesítsék. Az ez
irányú mozgalom new-yorki kezdeményezői hangsúlyozták,
hogy fiatal fiuknak és lányoknak oly pályákra való terelése,
melyek úgy rájuk, mint az összességre nézve a legnagyobb
haszonnal járnak, fontosság tekintetében mindjárt a népokta
tás után következik. Ily irányítás azonban megkívánja a kö
zösség szükségleteinek folytonos tanulmányozását egyrészt a
növendékek képességeinek közeli ismeretét másrészről.
Ennek az irányításnak rendszeres keresztülvitele érde
kében valami intézményes szervezetre volt szükség, mely elő
ször az iskolával kapcsolatban, de később önállóan is, mint
ilyen speciális pályaválasztási orgánum álljon rendelkezésre
mindazoknak, akik a népiskolát elhagyták, de azontúl nem
tudnak magukkal mit kezdeni. Miután beigazolódott, hogy ez
az időpont az. mely az ember életében a legkritikusabb és ebben
igényli a legnagyobbfoku felkarolást, segíteni kellett azon az
anomálián, mely abból állott elő, hogy épen ebben a perió
dusban a legelhagyatottabbak a gyermekek. Ennek a hátrány
nak a megszüntetése érdekében alakultak ki a pályaválasztás
tekintetében útbaigazító hivatalok. Az iskolai életen belül
végzett ilyen tanácsadás mintaszerű szervezete az edingburghi
iskolaszék által létesített nevelésügyi felvilágosító és foglal230

koztató hivatal (Educational Information and Employment Bu
reau), mely 1908 ban alakult. A hivatal mellett nagy tanács
adó testület működik, a legkülönbözőbb kereskedelmi és ipari
testületek tagjaiból, gyárosokból és pedagógusokból A hiva
tal pontos adatokat gyűjt a városnak és környékének, az
egyes iparágakban mutatkozó munkásszükségleteiről, a szük
séges előtanulmányokról, a tanoncügy feltételeiről, a kezdő
bérről és a jövő kilátásokról.
III.
Látnivaló tehát, hogy szociálpolitikailag is rendkívül je
lentős lépés volt a pályaválasztás körül mutatkozó anarchia
megszüntetése érdekébén az ily hivatalok felállítása. Az első
e nemben a bostoni „Vocation Bureau,“ mely mögött keres
kedelmi, ipari és pedagógiai vezéremberek, valamint a társa
dalmi munka terén buzgólkodó férfiak és nők állottak. E hi
vatalnak megalakításánál az a felismerés vezérelte őket, hogy
lehetetíen feladat a pályaválasztás oly fiatal emberekre nézve,
akik nem ismerik a modern munka világában elérhető siker
és eredménnyesség feltételeit. Megállapították, hogy sem az
iskola, sem a hivatásban kifejtett munka nem járhat a leg
nagyobb előnyökkel, ha az érdekeltek nem részesülnek a
megfelelő kiképzésben, felvilágosításban és támogatásban a
célkitűzés tekintetében, A gyermekek ezrei hagyják oda az is
kolát és állanak munkába, nem azért, hogy hivatást töltsenek
be, pályát fussanak meg, hanem hogy állást szerezzenek.
Vezetés és készültség nélkül, teljesen járatlanul találják ma
gukat egyszeriben a hivatások khaoszának kellő közepében.
A társadalmilag értékesíthető munkának óriási hányada megy
veszendőbe az által, hogy nem a megfelelő helyen van va
laki és hogy a munkaalkalmat nem arravaló ember nyerte el.
Ennek a veszteségnek csökkentése érdekében, továbbá meg
felelő felvilágosítás nyújtása céljából a különböző foglalko
zásokra, ezek előnyeire, hátrányaira és a rajtuk való boldo
guláshoz szükséges készültségre nézve és avégbőí is, hogy
a pályaválasztás fontosságának tudatát úgy a nevelésbe, mint
a hivatásos életbe bevigye, alakult meg a „Vocation Bureau“.
Ennek a hivatalnak nem az fontos, hogy az ifjúság foglalko
záshoz jusson, bármily kedvező és kecsegtető alkalomról le
gyen is szó, hanem munkájának lehető legjobb szociális be—
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fektetése. Minden törekvésének alapja pedig, a hosszabb isko
láztatás és folytatólagos továbbképzés kívánalmának megvaló
sítása, mint a siker lényeges kellékei minden valamirevaló
foglalkozásnál.
A pályaválasztási útmutatást (vocational guidance) célzó
mozgalom 1907-ben indult meg Bostonban, ahol az időköz
ben elhunyt Frank Parsons professzor adott pályaválasztási
kérdésekben tanácsokat a „Civic Service House“ nevű szo
ciális egyesület megbízásából Ezek a megértő és okos taná
csok oly hasznosaknak bizonyultak, hogy két más egyesület
a „Young Men’s Christian Association“ (Keresztény Ifjak
Egyesülete) bostoni fiókja, valamint a „Women’s Educational
and Industrial Union“ (Nők önképző- és iparegyesülete) is biz
tosította tagjai részére Parsons ez irányú munkálkodását.
Parsons azonban alig egy évvel messzeható munkájának el
kezdése után meghalt és hogy ne menjen veszendőbe az, amit
az ő működése révén sikerült elérni, 1909-ben bizottság ala
kult meg a Pályaválasztási Hivatalnak szélesebb és állandóbb
alapon való létesítése érdekében. A bostoni iskolaügyi bizott
ság is érdeklődött a dolog iránt és beható tárgyalások után
az együttműködés tekintetében a következő tervet fogadták el.
A hivatal vezetésével megbízandó igazgató kötelessége
pályaválasztási kollégiumot, tanácsot szervezni a bostoni nyil
vános iskolák végzett növendékei számára, olyformán, hogy
ennek munkájában osztozik az iskolaügyi bizottság és a tanfelügyelő is. További kötelessége az igazgatónak, hogy a
város másodfokú iskoláinak (High School^) tanítóiból és ta
náraiból állandó értekező testületet állítson össze, úgy, hogy
a legfelsőbb osztályok növendékei pályaválasztási tanácsért
akár magához az igazgatóhoz, akár a tanárokhoz vagy taní
tókhoz fordulhatnak, akik mind az értekezletek által elfogadott
általános tervezettel összhangban adják meg tanácsaikat.
Az igazgató ezeken kívül gondoskodik az abituriensek részére
tartandó a pályaválasztást tárgyazó előadásokról és előadássorozatokról. Ezekkel kapcsolatban azután az igazgató bizo
nyos kiválasztott tanférfiakkal megbeszéléseket folytat arra
nézve, hogy ezek mily tanácsokat adjanak pályaválasztási
kérdésekben saját tanítványainak. Gondoskodnia kell továbbá
arról, hogy pontos feljegyzéseket készítsenek a növendékek
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érdekében végzett munkáról az év folyamán, a tanácsot kérő
ifjak számáról, azok magatartásáról a pályaválasztás tekinteté
ben, az adott tanácsról és amennyire lehetséges az elért
eredményekről.
Ezzel a tervvel összhangban 117 tanítót kértek fel pá
lyaválasztási tanácsadásra és úgy a fiuk mint a lányok szá
mára nyitva álló pályák beható megvitatás tárgyai voltak az igaz
gató által vezetett előadássorozat és ezt követő viták folyamán.
E munka eredményei rendkívül jelentősek voltak és a
pályaválasztási útmutatás hasznossága végérvényesen beigazo
lódott. Lényegileg ez az útbaigazítás arra törekszik, hogy a
fiukat és lányokat kiképezze, alkalmassá tegye munkájukra és
ami ép oly fontos, munkájukat hasznossá tegye a fiuk és lá
nyok számára. Iskola és hivatás között együttműködést igyek
szik létesíteni afiatalságérvényesülési lehetőségeinek legnagyobbfoku biztosítása érdekében. Ez pedig nagy szolgálat a sikeres szo
ciális munka előfeltételeinek megteremtése szempontjából,
mert iskola és élet karöltve kell hogy haladjon ama cél felé,
hogy a jövő polgárát a legjobb és legmagasabb rendű ered
ményekre alkalmassá tegye.
A pályaválasztási útmutatás kiépítésének, szervezésének in
tézményes biztosításának tehát rendkívül jelentős szociális kihatá
sai vannak: nemcsak a gyermekmunka általános korlátozását
vonja ez természetszerűleg maga után, nemcsak a munkanélküliség egy nagyon hatalmas forrásának bedugulása lesz következményeaz „ipari tartaléksereg“ fokozatos és céltudatos kikü
szöbölése útján, hanemaz anagy hivatás is várrá, hogy lassanként
megszüntesse a különbséget tanult és tanulatlan munkás
között és ezzel hozzájáruljon a munkásosztály egységesítéséhez,
nivellálásához. A mai szakadozottságot, munkásarisztokráciára
és valóságos proletáriátusra való tagozódottságot, amint ezzel
különösen a nagyipari országokban : Angliában és az Egyesült
Államokban találkozunk, a munkásság maga sínyli meg leg
inkább mert ez fosztja meg esetről-esetre attól az erőtől,
melyet csak a zavartalan szolidaritás adhat meg. Miközben _
a technika fejlődésével párhuzamosan a munkamegosztás
i. Lásd: Vocational Guidance by Meyer Bloomfield. Boston. Ameri
can Unitarian Association. Department of Social and Public Service.
Social Service Series. Bulletin Number 18.91 —2 11,
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annyira felapróz egy-egy folyamatot, hogy alig lehetséges ma
már a régi értelemben vett szakmáról beszélni, a munkás
szervezkedés gazdasági formája túlnyomóan még mindig a
szűkké vált és idejét múlt szakmakeretekhez alkalmazkodik.
De ép ez a keret az, amely a szakmának egyenesen a céhrend
szerre emlékeztető formalitások szerint bizonyítandó „kitanulá
sát“ követeli meg és állítja igy fel a sorompót a „tanulatlan“
munkás előtt. Ennek a hátrányos, illogikus és reakciós voltát
már jó ideje felismerték és ezért hódit tért mindinkább a régi
szabású trude-unionizmussal szemben az ipari unionizmus
eszméje, melynél a szervezési alap többé nem a szakma,
hanem az egyazon nagy ipartelepen végzett munka. Egy
nagy szervezetet akar ez a mozgalom létesíteni, mely meg
szünteti a szakmák szerint való izolálódást és megszünteti a
tanult és tanulatlan munkás közötti szociális különbséget.
A helyes nevelés és megfelelően irányított pályaválasztás
azonban rendkívül nagy szolgálatot tehet ennek a mozgalom
nak úgy a munkás, mint az egész termelési folyamat szem
pontjából. mert enélkül csakugyan bekövetkezhetnék az a
kapitalista részről sokat hangoztatott anomália, hogy a mun
kásszervezet erejénél fogva egyforma megbecsülésben kellene
részesíteni a szakmáját értő, abban gyakorlott és a termelés
szempontjából értékes munkaerőt azzal, amelyik minden
hozzáértés és minden eredményesség nélkül dolgozik. Ha
azonban célszerű munkásneveléssel és tervszerű pályaválasztási
szociálpolitikával halad karöltve az uj ipari szervezkedés,
akkor ez a kár elhárul a termeléstől.
•A pályaválasztás irányításának ez a mozgalma termé
szetesen nem tűzhet ki magának olyan célokat, melyek meg
valósítására nincs elegendő ereje. Nem ambicionálhatja a munkás
kérdés egészének megoldását, de igenis lényegesen hozzájárulhat
a probléma egyszerűsítéséhez. Hiszen, ha csak a felsoroltakat
sikerül teljesen megvalósítani, már akkor is rendkívül sokat
tett. Ha hozzájárul a munkásosztály egységesítéséhez nivellálásához, a saját kebelében fennálló különbségek megszünteté
séhez, ha egységes, céltudatos, képzett masszává sikerült
azt tömöritenie, megteremtette azokat az előfeltételeket, melyek a
leegyszerűsített,
fölösleges komplikációtól megszabadított
probléma megoldásának útjait egyengetik.
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Különösen lehetővé válik ez számára nagy kultúrpolitikai
kihatásainál fogva. A hosszabb iskoláztatás, a pályára nevelés
rendszeresítése megannyi tényező, amelyek által a munkás
előrelátja a gazdasági életben elfoglalandó helyzetét. Azáltal,
hogy a pályaválasztásnál latba esnek hajlandóságai és képes
ségei is, visszanyeri azt az öntudatot, munkája iránt való azt az
érdeklődést, amely a pályaválasztás mai anarchiája mellett
veszendőbe ment. Ezzel válik csak a pályaválasztás igazán
szabaddá, ahelyett, hogy az konjunktúrák, tradíciók, előítéletek,
véletlenek vak játéka maradjon. Az így előkészített munkás
azonban nemcsak a gazdasági és társadalmi életnek jelent
nagy nyereséget, hanem a kultúrának is. Mert több frisseség
gel, rugékonysággal és fogékonysággal a kultúra eredményei
iránt hagyja oda az ily munkás munkahelyét, mint az, akit
véletlen, vagy kényszerűség vetett oda s aki előbb-utóbb
eltompul a kedvetlenül végzett munkában, mely elől nincs
módja szabadulni. Emellett a kora ifjúságától kezdve helyesen
irányított munkásból nem hal ki később sem a tanítás, tovább
fejlődés ambíciója. De az egy irányban felkeltett és kielégített
ismeretvágy más irányú megismerésekre is sarkal: általánosabb
műveltség megszerzésére is a szakmabeli mellett. Aki a
munkásképző iskolák működését megfigyeli, megállapíthatja,
hogy az általános elméleti jellegű előadások hallgatósága
nagyrészt azokból rekrutálodik, akik jó szakmunkások, akik
szeretettel és eredménnyel űzik hivatásukat s ezen a téren
sem szalasztanak el továbbképzési alkalmakat.
Hogy azonban ez az ipari továbbképzés mily fontos a
mai technikai tökéletességű termelés mellett, azt mindennél
jobban bizonyítja a gyári iskolák elterjedése. A gyárosok
maguk létesítenek saját költségükön iskolákat gyártelepükön,
hogy munkásaikat megismertessék szakmáiknak újabb fejle
ményeivel s ezáltal az üzem versenyképességét biztosítsák,
vagy épen fokozzák. Persze ezek az iskolák épúgy, mint a
hatóságok részéről fenntartott továbbképzők iparosok részére,
már csak korrektívumai a pályaválasztási útbaigazítással elért
eredményeknek s ezeket feltételezik.
Mindamellett a munkásanyag biztosítása érdekében sok
szor itt is felmerül az a kérdés, hogy a gyári iskolákba csak
iparostanoncokat vegyenek-e fel,, vagy pedig a gyárnak oly
•—
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alkalmazottait is, akiket kifutóknak, vagy írnokoknak alkal
maztak eredetileg. Ennek a kérdésnek a helyes megoldásával
sokat lehetne enyhíteni azokon a bajokon, melyeket fönnebb
a tanulatlan, kiképzetlen ifjaknak elhamarkodott, pályaválasz
tásával kapcsolatban vázoltunk, de természetesen ennél a
megoldásnál nem lehet irányadó a munkaadó egyoldalú
szükséglete, sem az alkalmazott számára nyíló kedvezőbb
perspektíva, hanem az utóbbinak arravalósága a döntő
szempont. Egyébként azonban szociálpedagógiailag a gyári
iskoláknak sok megbecsülhetetlen előnyük van. így elsősorban
a legideálisabb lehetőségeit nyújtja a műhelyoktatás elvének,
azután a legnagyobb gazdaságossággal járhat el a tanítási
idő megállapításában; hozzájárul ehhez az iskolalátogatás
teljes ellenőrzésének lehetősége. Fontos előnye, hogy bizonyos
szelekciót létesíthet a növendékek tekintetében s e részben a
pályaválasztási tanácsadás funkcióit is végzi.
Természetes, hogy a gyári iskolákban a kiképzésnek
époly rendszeres tanterv alapján kell történnie, mint ahogy
ez minden más, eredményesnek Ígérkező oktatásnál történik.
A specializálódás általánosan érvényesülő tendenciája mellett
a műhelymunkával kapcsolatos kiképzés a tanonc által
választott ágban történhetik, többnyire oly módon, hogy a
kezdő iparost gyakorlottabb munkás mellé osztják be, aki őt
a fogásokba beavatja A munkavezetőre magára inkább csak
a felügyelet munkája hárul, de természetesen bizonyos fokú
felelősség is a kiképzés módja tekintetében. Sok egeiben
erre különösen alkalmas munkások a tanoncok nagyobb
számának kiképzését végzik, rendszerint külön munkadíj
ellenében, hogy ez is sarkalja a rábízott tanoncok gondos
kiképzésére.
Gyakori eset, hogy oly gyárakban, melyek különös súlyt
helyeznek iparosok kiképzésére, speciális tanoncosztályok
vannak, amelyek többnyire különösen tapasztalt és pedagó
giailag is alkalmas előmunkások vagy mesterek vezetése alatt
állanak. Ezekben a tanoncosztályokban csak az első időben
maradnak a tanoncok, később szétosztják őket az egyes
műhelyek között. Kiválóan ügyes tanoncokat néha több
különböző munkaágban képeznek ki egyidejűleg, azzal a
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határozott céllal, hogy előmunkásokat neveljenek belőlük.*)
A gyári iskolák — minden előnyük ellenére — aránylag
kevés tért hódítanak meg az iparilag oly rohamosan fejlődő
Németországban is. A legrégibb és legjobban szervezett ily
iskola Németországban a Siemens-Schuckert művek nürnbergi
telepén van. 1870-ben létesítették 30 növendékkel, 1916/17ben pedig már saját technikai továbbképző iskolával egé
szítették ki, melynek az a feladata, hogy a növendékek meg
felelő elméleti kiképzéséről gondoskodjék. A felvételt bizonyos
feltételekhez kötik: így a községi elemi iskola 8 osztályának,
vagy megfelelő középiskolai osztályok sikeres elvégzésének
igazolásához, emellett a népiskola főtárgyaiból felvételi vizsgát
is kell tenniök a jelölteknek. A tanítási idő, a három havi
próbaidőt beleértve, négy évet tesz ki. A tanműhelyben való
elfoglaltságot az üzemben való elfoglaltsághoz viszonyítva
szabályozzák, olyformán, hogy a kettő együttvéve heti 55 órát
tesz ki. A tanoncok kiképzése ingyenes. Eredményes munka
esetén a tanoncok a próbaidő leteltével heti 50 pfennig
zsebpénzt kapnak, mely negyedévenként emelkedik és a
negyedik év vége felé a 8 márkát is eléri. A tanítási idő
befejezésével a növendékek vizsgát tesznek, mely abból áll,
hogy mindenki bemutat egy általa végzett munkarészt,
annak rajzával és leírásával. A vizsgálóbizottság két keres
kedelmi kamarai tagból és az üzem két mérnökéből áll.
A vizsga sikeres kiállása után a tanonc megkapja a felszaba
dulásáról szóló bizonyítványt.
A továbbképző iskola látogatása a tanoncidő első három
évére esik. Az itt tanított tárgyak: technológia, német nyelv,
számtan, betüszámtan, könyvviteltan, váltóisme, mértan,
fizika, vegytan, elektrotechnika és rajz A tanítás céljaira
három nagy tanterem és 2 rajzterem áll rendelkezésre. Nagy
tanszergyüjtemény és jó könyvtár segítik még elő a tovább
képző eredményes működését. Félévenként iskolai bizonyítvá
nyokat osztanak ki és magasabb tanfolyamra a felvétel csak
az előzőről szóló jó bizonyítvány alapján történhetik.2)
‘) Lásd: Bolgár Elek : Az iparoktatás a községi iparpolitika szolgá
latában. Városi Szemle 1914. évf. 5 —6. sz. 289. ff. 1.
2) Lásd: Dr. P. Martell cikkét a „Soziale Praxis“ XXVI. évfolyam
33. szám. 675. lap.

A háború mint minden téren, úgy a pályaválasztási
útmutatás és a vele kapcsolatos problémák terén is az új
szempontok egész sorát hozta magával. Számos oly áldozata
van a háborúnak, aki öreg fejjel és megrokkanva, új pályaválasztás előtt áll. Ha már a fiatalok pályaválasztásának
irányítása elsőrendű fontosságú szociálpolitikai kérdés, két
szeresen azzá válik a rokkantak megfelelő elhelyezése.
De ennek az aktuális problémának sem szabad elhomályosítani
a fiatalság ez irányú megfelelő irányításának nagy feladatát,
mert ha a jövő gazdasági rend hordozóit elhanyagoljuk,
akkor hiábavaló volt az a sok szenvedés, melyet a rokkantak
vállaltak magukra.
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Magyarország- szövetkezetei 1916-ban.
A szövetkezet eszméjét, gondolatát propagálni, annak érdekében
szót szólni, ma már intelligens emberek közt feleslegesnek tartjuk.
Lesznek egyesek, kik egyik vagy másik faját a szövetkezetnek nem
nézik jó szemmel, legtöbbször magánérdekből; lesznek, kik az eszme
előtt meghajolva, a kivitel gyarlóságait gáncsolják, de nem hisszük,
hogy lenne oly egyén, legkevésbbé támadói közül, kik a szövetkezés
áldásos voltáról ne lennének meggyőződve.
Midőn a végnélküli áldatlan mészárlása az emberiségnek három
év előtt megkezdődött, dermettség vett erőt a gazdazági életen és
a béke alkotásának teljes összeomlását vártuk, de ami életképes, azt
vérbefojtani nem lehet és a szövetkezés is ragyogón bebizonyította,
hogy a hozzáértő kezekben a háború alatt is a boldogulás eszköze
marad, melynek hasznát lépten-nyomon érezzük.
Azoknak, kik ezt nem hitték, a kétkedőknek, az ingatagoknak és
hitetleneknek meggyőzésére szolgál az a kis füzet, mely szerény kön
tösben, statisztikai adatok alapján, melyeken keresztül át- áttör az igaz
lelkesedés, mutatja a magyar szövetkezetek működését 1916-ban, oly
tevékenységet, céltudatos akaraterőt és eredményt mutatva ki, mely
méltán sorakozik a harctéri tettek mellé. Amily mértékben fejlődnek
a szövetkezetek, oly arányban válnak mind fontosabbakká gazdasági
és társadalmi szempontból.
A Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége 1916. évi működéséről
szóló jelentésében megelégedéssel konstatálja, hogy a világháború
a szövetkezeti eszmében rejlő energiákat kiváltotta és eddig nem sejtett
perspektívákat nyitott as eszme fejlődésére. Az a világháború, mely
a népuralom útját nyitotta a legzsarnokibb országban, a népuralmat
kell, hogy előmozdítsa a szövetkezés által is. Ott, hol a gondolatok és
azok megvalósítói még ólomlábon járnak, utat tör nekik a gyakorlati
élet, a szükség, mely az avult formákat megdöntve, utat nyit magának.
A gyakorlati szükség jegyében áll a szövetkezetek fejlődése is és
éppen ez bizonyítja, hogy mily fontosak reánk nézve és mennyire
érdekükben áll fejlesztésük, erősítésük.
Első sorban érzik a rettentő drágaságot a fixfizetésü tisztviselők,
ezek voltak az elsők, kik belátták, hogy csak a szövetkezésben találnak
orvoslást. Drágasági pótlék magában véve nem elegendő a viszonyokkal
való megküzdésre, hanem csakis a fogyasztási szövetkezetek védik meg
hatásosan a hívatlan és hivatott árdrágítókkal szemben. Természet-
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szerüleg a faluban terjedtek leginkább a szövetkezetek, de több u f
szövetkezet és a régieknek sok uj tagja kelelkezett a városokban is.
Az a siker, melyet a fogyasztási szövetkezetek az élelmiszer uzsorával
szemben kivívtak, maradandó helyet biztosit számukra jövőben is.
A Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége önérzettel utal arra
a befolyásra, melyet a szövetkezeti mozgalom a ne > magyar ajkú
lakosság nemzeti hűségére gyakorolt. A felvidéki tótság, melyet a szö
vetkezeti mozgalom gazdaságilag teljesen meghódított, megbízható
elemnek mutatkozott, mig az erdélyrészi románajku lakosság körében
alig vannak szövetkezeteink.
Ezt a népet a gazdasági érdekszálak Románia felé húzták és ez.
is hozzájárult, hogy idegen maradt országunkban, mert a kulturális
munkát támogatni kell a gazdasági együttmunkálkodásnak is, hogy oly
kapcsot teremtsünk, mely nem törik szét az első megpróbáltatásnál.
Nemzetiségi politikánk eszközei közt ott kell, hogy legyen, még pedig
nem utolsó helyen a szövetkezeti kapocsnak is.

*

Szövetkezeteink számszerű fejlődését mutatják a következő adatok
A fogyasztási szövetkezetek még béke idején sem alakultak oly
nagy számban, mint a múlt évben. Csupán a „Hangya“ kötelékébe
tartozó szövetkezetek száma majdnem százzal növekedett, a Hangyán
kivül állóké legalább ugyanannyival. A tagok számában a szaporodás
még nagyobb arányú és 70%-ra becsülhető, mi mutatja a fogyasztási
szövetkezetek vonzó erejét. A Hangya kötelékébe a tagok száma
190,000-ről majdnem 300,000-re, az e tagok (családok) révén ellátott
fogyasztók száma pedig az 1914. évi 952,775-ről 1916. év végéig
1.649,381-re emelkedett.
Mint uj és jelentős gyarapodást fel kell említenünk az újonnan
alakult szeszfőző és gyümölcsértékesitö szövetkezeteket, melyek száma
300-ra tehető és központi szövetkezet („Fructus“) kötelékében működnek.
A hitelszövetkezetek száma az Országos Kö'zponti Hitelszövetkezet
kötelékében 2435-öt tett ki, a fogyasztási és értékesítő szövetkezetek
száma pedig a „Hangya“ kötelékében 1386-ra emelkedett, a Keresztény
Szövetkezetek Központjában a fogyasztási szövetkezetek száma 800,
az Erdélyrészi Raiffeisen Szövetkezetek Szövetsége kötelékében a hitelszövetkezetek száma 184, a fogyasztási szövetkezeteké 59, mig a Szerb
Földmivelő Egyletek Szövetkezete kötelékében 367 gazdasági szövet
kezet van.
A központokhoz, illetve a szövetkezetek szövetségéhez tartozó
szövetkezetek száma 6010-et tesz ki, mi ugyan Németországhoz viszo
nyítva, nem hatalmas szám, mégis örvendetes fejlődését jelenti szövet
kezeti életünknek.
*

Elismerés illeti a magyar szövetkezeteket amaz értékes szolgála
tokért, melyeket a háborús viszonyokban különös sikerrel tettek köz
gazdaságunknak.
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Gazdasági téren támaszai voltak az állami végrajható hatalomnak,
rendelkezései részletes keresztülvitelénél, de ami még jelentősebb társa
dalmi szempontból is, támaszai voltak a gazdák hadbavonulása folytán
elárvult családoknak; ezzel sok családot, számos gazdaságot mentve
meg az összeomlástól. A hitelszövetkezetek támogatták a katonák otthon
maradt családtagjait, özvegyeit és árváit, és nem maradtak mögöttük
áldozatkészség tekintetében a fogyasztási szövetkezetek sem. Közel
kétmillió koronát tesz ki az az összeg, melyet a szövetkezetek és azok
központjai háborús jótékony célokra fordítottak.
A szövetkezetek sikeres harcot folytattak a háborús élelmiszer
uzsora ellen. E harc egyik fontos mozzanata a zöldségtermelő szövet
kezetek létesítése. Ennek célja a közvetlen kapcsolat megteremtése
a falusi termelők és a városi piacok közt, ami különösen nagyobb
városok zöldséggel való ellátására bir fontossággal.
Az elmúlt év egyik eredménye a gyümölcs- és szeszfőző szövet
kezeti mozgalom szervezése, melyet az uj szeszadótörvény tett idő
szerűvé a kisebb termelők főzési jogának értékesitése céljából.
Minden, amit a szövetkezet terén hazánkban tapasztalunk, mutatja,
hogy a vezetés jó kezekben van és a legszebb kilátásokat nyújtja
a jövőre nézve. A szövetkezetek közgazdaságunk és társadalmunk
értékes oszlopai már most és nélkülözhetetlen támaszai lesznek
a jövőben. Csak kötelességet teljesítünk, midőn feljegyezzük azt, hogy
ez eredmény oroszlánrésze szövetkezeti ügyünk egyik céltudatos veze
tőjének, Horváth János dr.-nak tudható be, kinek tevékenysége össze
forrt szövetkezeti ügyünk történetével. Az ő tollából jeient meg legutóbb
a „Magyar Szövetkezeti Káté“, mely tájékozást nyújt a szövetkezetek
összes ágai felől és megbecsülhetetlen segédeszköz a szövetkezeti
eszme terjesztésénél.

A társadalmi munka szervezete Svédországban.
A svédországi önkéntes szociális muka középpontja, amelyekből
a felvilágosító munka nagy része is kisugárzik: a központi szövetség.
Ennek megalakítására az első lökést 1900 tavaszán adták, amikor
társadalmi téren tevékeny személyiségek megbeszéléseket folytattak arra
nézve, hogy mi volna a szociális munka fejlesztésének legjobb módja.
Abban állapodtak meg, hogy legcélszerűbb az ily irányban már működő
egyletek egyesítése, elsősorban a felvilágosító munka fokozásának cél
zatával. Még ugyanazon év júniusában elkészült az uj szervezet prograinmja. Az akkor elfogadott alapszabályok szerint feladata az, hogy
„a társadalom különböző rétegeiben érdeklődést keltsen szociális kér
dések iránt, terjessze az ezekre vonatkozó ismereteket és ily módon
járuljon fontos társadalmi problémák megoldásához.“ Ezt a feladatot
a szövetség többek között szociális könyvtár és felvilágosító hivatal fentartásával és a fővárosban létesített állandó szociális kiállítással igyekszik
16
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teljesíteni. Ezeken kívül a szövetség felolvasásokat és szociális köröket
rendez, melyek különböző szociális kérdésekkel foglalkoznak, átfogóbb
tájékoztató kurzusokról gondoskodik a gyakorlati szociális munka nép
szerűsítése érdekében, vizsgálódásokat folytat és felvételeket irányit,
iratokat ad ki és különböző szociális tereken működő szakembereket
időröl-idöre tanácskozásokon és kongresszusokon egyesit. A szövetség
tehát szociális célú egyletek egysége, melyek képviselői választják a
szövetség elnökségét és annak legfőbb fórumát is alkotják. A szövetség
ben tömörült egyletek száma 1916-ban 71 volt, mely egyletek az ország
egész területén vannak elszórva.
Ami már most a szövetség részletesebb munkáját illeti, arra
nézve E. Lindeberg a „Sociale Praxisában a kövelkezőket teszi közzé:
1. A Könyvtár, mely a közönségnek úgy olvasótermével, mint ingyenes
könyvkölcsönzésével áll rendelkezésére, 4,000 kötetet foglal magában.
A terjedelmesebb közgazdasági, szociálpolitikai és hasonló műveken kívül,
mintegy 100 bel- és külföldi folyóiratot nyújt, továbbá parlamenti és
községi nyomtatványokat, bizottsági jelentéseket, a legtöbb szociális
jellegű kérdésre, nevezetesen lakás,- szövetkezeti,- munkás,- társadalmi
biztosítás, szociálhigiéne és hasonló kérdésekre vonatkozó kézikönyveket
és speciális irodalmat tartalmaz.
2. A szociális felvilágosító iroda, mely szintén díjtalanul áll a
közönség rendelkezésére, szóbeli és írásbeli felvilágosítást nyújt, a leg
különbözőbb tereken folytatott társadalmi ügyekre és szociális munkára
vonatkozólag. Szociális törekvések szervezésére nézve az iroda a bél
és külföld irányadó példáinak ismertetésével áll rendelkezésre és egyéb
ként is értékes tanácsadó és útbaigazító fórum. Levéltára átfogó anyagot
tartalmaz jelentésekből, szabályzatokból, ujságszelvényekből és más, a
szociális egyletekre és vállalkozásokra vonatkozó nyomtatványokból.
3. A szociális kiállítás 1906-ban létesült és azóta a főváros lakossága
állandóan látogathatja. Rövid időtartamra más városokban is bemutatták:
Gotenburgban, Norrköpingben, Örebróban, Lundban, Vásterasban, Malmőben, Christiániában, ahol anyagát egészben vagy részbén egyéb ki
állításokkal kapcsolatban használták fel A kiállítás grafikus tabellák,
fényképek, rajzok, modellek stb. segítségével akar képet adni egyrészt
a szociális állapotokról, másrészt a szociális munkáról Svédországban.
Így többek között értékes anyaggal bir a lakáskérdésre, nyilvános és
privát jótékonyságu gyermekvédelemre, szövetkezeti mozgalomra, nép
művelésre, szociálhigiénére és szociálstatisztikára vonatkozólag. A ki
állító tevékenységnek sajátos formájával próbálkozott a szövetség az
1909. évi stockholmi művészeti és ipari kiállítás alkalmával, amikor át
vállalta a kiállítási területen felállított ú. n. „Enskeder'-házikók bútor
zatának és konyhaberendezésének beszerzését, az egészségi, esztétikai
és gyakorlati-gazdasági szempontok figyelembevételével.
4. A szövetség egyes előadásokat és vitákat, valamint aktuális tár
sadalmi kérdésekről előadássorozatokat rendez, a szociálpolitika, köz
gazdaság és községi igazgatás köreiből vett különböző témákról, továbbá
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szemináriumszerü szociális köröket tart fenn melyekben szociális témák
megbeszélést. Időről-időre a
gyakorlati szociális munka, céljait szolgáló kurzusok rendezéséről is
gondoskodik, különösen oly személyek számára, kik a lakások és dajkaságba adott gyermekek felügyelete terén akarnak működni, vagy
egyéb, nehezebb társadalmi feladatoknak akarják magukat szentelni.
Az egészéves vagy féléves, kurzusok elméleti és gyakorlati tanulmá
nyokra terjednek ki

szükebb körön belül nyernek beható

5. Felvételeket és kutatásokat a szükséghez és rendelkezésre álló
segédeszközökhöz képest különböző szociális területeken eszközölnek
a szövetség megbízottai. A legszélesebbkörü felvételek a szegényügynek
szóltak. Az első lökést erre nézve egy 20,000 koronás ajándékösszeg
adta, melyet a szövetség 1905-ben erre a célra kapott. Bizottságot
küldtek ki mely két évi munka után előterjesztette a svéd szegény ügyi
törvényhozásra vonatkozó reformjavaslatait, melyek sok tekintetben
ösztönzőleg hatottak az ebbeli reformtörekvésekre A következő nagy
feladat mely a szövetség kutatásainak tárgyát alkotta, az otthonmunka
kérdése volt. 1906. őszén nyithatta meg a szövetség Stockholmban a
berlini mintára rendezett otthonmunka kiállítást, mely napirendre hozta
az otthonmunka törvényes rendezésének kérdését. A szövetség további
vizsgálódásainak tárgya a kereskedelmi alkalmazottak munkaidejének
kérdése volt, különös tekintettel az akkoriban különösen vitatott záróra
szabályozására. Egyéb vonatkozásaiban is vizsgálat tárgyává tették a
kereskedelmi alkalmazottak munkaviszonyait.
6. A szövetség által közzétett publikációk különféle fajtájuak.
Évi szubvenciójával lehetővé teszi hivatalos közlönyének a „Social
Tidskrift“-nek a megjelenését, mely most állami támogatásban is
részesül és nyitva áll a szociális kérdések széleskörű és nyílt meg
beszélések számára. A szövetkezet által közvetlenül kiadott közlemények
számos kisebb munkát, bibliográfiákat, kongresszusi jegyzőkönyveket
és különböző vizsgálatok eredményéről beszámoló jelentéseket ölelnek
fel. Ezenkívül anyagi támogatás útján, vagy más módon is elősegítette
a szövetség egyéb szociológiai munkák megjelenését is, mint pl. az
1907-ben közzétett szociális kézikönyvét.
7. Határozott szociális érdekeket szemmel tartó kongresszusokat
szintén összehívott a szövetség. így az 1906 évi szegényügyi és népbiztositási kongresszust. Ez volt az első nagy szociális kongresszus
Svédországban, kerek 1000 résztvevővel. Ennek eredménye volt többek
között a svéd szegényügyi központ létesítése, 1907 január 1-én tartotta
a szövetség a kisbirtok érdekében összehívott konferenciáját, melyre
úgy a szakférfiakat, mint a közvetlenül érdekelteket az ország minden
részéből meghívta. A 375 személyt egybefoglaló konferencia különböző,
a kisbirtok szükségleteit tárgyazó kérdéseket vitatott meg, különös
tekintettel lévén a kisbirtok szerepére a svéd földbirtokpolitika terén.
Több határozati javaslatot eredményezett, melyeket a kormányhoz
juttattak. 1907 őszén egy másik nagy kongresszust rendezett a szövetség,
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a 800 különböző községben tevékeny személyek részvételével megtartott
községi kongresszust, melynek tárgyalásait főleg a modern községi
politika fejlődési iránya foglalkoztatta, melynek fontos gyakorlati ered
ménye a svéd városok szövetségének megalakítása volt.
A bűntény és büntetéssel összefüggő kérdések tárgyalására 1911ben büntetőiigyi kongresszust hivott egybe, melynek résztvevői leg
nagyobbrészt jogászokból, börtönügyi szakemberekből és orvosokból
állottak. Ez a kongresszus is alkalmat adott az érintett kérdések
további tárgyalását célzó uj szervezetnek, a svéd kriminalisztikus egye
sületnek megalakítására. Az utóbbi évek során mindinkább aktuálissá
vált lakáskérdést a szövetség által 1916 őszén rendezett lakásügyi
kongresszuson minden oldalról alaposan és tárgyilagosan világították
meg. A Dániából, Norvégiából és Finnországból is kiküldött képviselők
nagy érdeklődéssel vettek részt a kongresszuson, melynek mintegy
400 delegátusa volt
Annak a hiánynak pótlása érdekében, mely abból állott elő, hogy
Svédországnak nem volt oly szervezete, melynek utján résztvehetett
volna a munkásvédelmi törvényhozás fejlesztésének nemzetközi mun
kájában, a szövetség 1909-ben a törvényes munkásvédelem nemzetközi
egyesületének svéd szekciójaként alakult meg. A szövetség tevékenysé
gének ezt az ágát külön vezetőség irányítja, melyben a szövetség veze
tőségének tagjai tekintélyes számban foglalnak helyet. Az alosztály
pénzügyeit a szövetség pénzügyeitől elkülönítve kezelik és ennek bevé
teleit főleg ipari vállalatok és magánosok évi járulékai teszik, ez az al
osztály közvetíti a nemzetközi egyesületnek, a svéd kormányhoz intézett
javaslatait is. A szekció javaslatára létesült a munkanélküliség elleni
küzdelem svéd egyesülete, mely a hasonló célú nemzetközi egyesület
svéd alosztálya.
A szövetség által létesített jogvédő iroda vagyontalanok számára
a svéd ügyvédszövetség stockholmi osztályának közreműködése mellett
meglehetősen széleskörű tevékenységet fejtett ki az 1905—1913 években.
Ennek az irodának a működését azonban beszüntették, miután Stockholm
városa maga állított fel hasonló elvek szerint működő jogvédő irodát.
A szövetség bevételeit kezdettől fogva tagjainak járulékai és ado
mányok alkották. 1908 óta Stockholm város évi 2000 korona szubven
cióban részesíti. Biztos pénzügyi alapokra azonban csak akkor tett
szert a szövetség, amikor 11 Oszkár király és Zsófia királyné aranylakodalmuk üunepén, 1907. junius 6-án 100,000 koronás alapítványt
tettek a szövetség javára. Különböző kongresszusai és speciális válla
latai céljaira esetről-esetre államsegélyben is részesült, azonkívül jelentős
adományokban magánszemélyek részéről.

244 -

Népjóléti intézmények

Társadalmi muzeum és népjóléti intézmények
Frankfurtban.
A frankfurti (a/M.) társadalmi muzeum most tette közzé 14-ik évi
jelentését, mely érdekes visszapillantást tartalmaz eddigi működésére és
egyszersmind programmot ad további tevékenységét illetőleg. Különösen
figyelemreméltó az, amit a társadalmi muzeum jövendő céljai tekintetében
hangoztat a jelentés, tekintettel a háborús tapasztalatokra. Ezek tanul
sága abban kulminál, hogy szociális téren csak úgy érhetünk el ered
ményeket, ha pontosan kitűzzük a követendő célokat és számolunk
azzal a körülménnyel is, hogy e célok elérésének egyik legfontosabb
eszköze szociális érzületünk gyökeres átalakulása. E gondolat analízise
a szociális reformmunka szellemi alapjainak revíziójához vezet, mely
oda konkludál, hogy a társadalmi reformtevékenységet eredeti alapjaiból,
az emberi kedélyvilágból kell kialakítanunk. Nem az ügybe vetett optimisztikus hanem az elmélyített szociális érzésnek kell ezt a munkát
irányítani. Különösen fontos lesz e követelmény hangsúlyozása a háború
után, amikor szociális képzeteink és szociális állapotaink ellentéte
különösen szembeszökő lesz és csak a társadalmi munka minden ténye
zőjének összeműkötlése s a szövetkezeti szellem megújhodása le s z .
képes az átmenetet zökkenés nélkül megvalósítani,
Pozitív eredmények tekintetében igen jeletősek azok a szolgálatok,
melyeket a múzeumnak a hozzácsatolt felvilágosító hivatal és jogi tanács
adó tett. Előbbit főleg ipari üzemek és városi testületek vették igénybe,
utóbbit és a nők számára létesített jogvédő irodát 1916-ban közel
31,000 esetben keresték fel. A jogvédő és tánácsadó hivatal működéséből
egyébként az a tanulság is kiderül, hogy a háborús törvények és rendeleíek sokasága úgy gazdasági mint jogi téren éreztette Itatásait számos
nehézségben és az egyre növekvő jogbizonytalanságban.

*
Ugyancsak mostanában jelent meg a frankfurti népjóléti intézmények
egyesületének huszonötödik évi jelentése is, mely krónikaszerüleg jegyzi
fel a társaság fokozódó munkásságát évröl-évre. Mint közhasznú rész
vénytársaság alakult meg 1891. december 15-én azzal a céllal, hogy oly
berendezéseket és intézményeket létesítsen és fejlesszen, melyek alkal
masak arra, hogy a frankfurti népesség gazdaságilag gyönge része
számára az életmód megkönnyítését, valamint testi és szellemi fel
frissülését és erősitését tegye lehetővé.
—
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Legfontosabb alkotása a társaságnak olcsó és jó étkezőhelyek
létesítése volt. Az első üzleti év mindjárt 4 ilyen étkezővel indult útnak,
ma pedig már 49 üzemet tart fönn a társaság, a típusok nagy változa
tosságát mutatva, elkezdve az egyszerű buffet-en és kávéházon, egész a
legszélesebbkörü népétkezőig. Ehhez járulnak gyári kantinok, rabok
ellátása, erdei üdülőtelep, saját pékműhely, sőt 1914. szeptembere óta
saját konyhakerti mintagazdasága is van a társaságnak.
Hogy a fokozódó élelmezési nehézségek folytán mily nagyra nőtt
az ily étkezőhelyiségek iránt érzett szükséglet, azt az 1916 évre vonat
kozó külön statisztika tünteti fel. E szerint az említett év januárjában
a társaság átlag napi 6129 adagot szolgáltatott ki, a következő hónapok
ban azonban ez a szám rohamosan növekszik és novemberben a napi
adagszám már 18,157-re menő.
A háborús törvények és rendeletek itt is éreztették hatásaikat
azokban az üzemtechnikai zavarokban, melyek az élelmiszerek beszer
zésének számos korlátozására vezethetők vissza, s amelyeknek a jelentés
külön fejezetet szentel.

F öltözőhelyiségek.
A háború közvetlen szociálpedagógiájának egyik eredménye a
gazdaságosság, takarékosság nagy elterjedése. Megtanultuk a kis és
jelentéktelen dolgokat is gazdaságilag értékelni és az uj ruhanemüek
és használati tárgyak beszerzésének fokozódó megnehezítésével, mind
jobban megbecsüljük régi készleteinket A használhatóságnak szinte
egészen uj fogalmával ismertetett meg bennünket a háborús szükség,
mely sokkal tágabbkörü a békeidőbelinél. Rájöttünk, hogy a régi, kiszol
gált tárgyak megfelelő restaurációval még mindig használhatók annyira,
mint az uj háborús gyártmányok, melyek minőségi rosszabodásával csak
drágulásuk és megszerzésük nehézsége tart lépést.
A javító és foltozó munkák ily körülmények között lényegesen
nyertek gazdasági jelentőség tekintetében. Az ennek megfelelően meg
drágult foltozó munkát a vagyonosabb osztályok bejáró, fizetett segéd
erőkkel végeztethetik, de a szegényebb osztályok női, kik a kedvező
munkaalmakat nem szalaszthatják el a foitozómunka kedvéért, nagyon
érzik annak hiányát, hogy sem uj dolgokat beszerezni, sem a régieket
megfelelően javítani nem képesek elfoglaltságuknál fogva. Ezeknek a
mizériáknak megszüntetése érdekében létesítettek oly intézményt, mely
mérsékelt díjazásért átvállalja a foltozómunkát, ezáltal egyszersmind
foglalkozást biztosítva oly asszonyoknak és leányoknak, akik testi al
kalmatlanságuknál fogva nem számíthatnak jövedelmezőbb foglalkozásra
Ez az intézmény a foltozóhelyiségek intézménye.
Ennek kedvező hatásai legjobban a hamburgi „Verein Flickstuben“
által 1916. novemberében létesített foltozóin tanulmányozhatók Félévi
fennállás után az egyesület Hamburg összes városrészeiben elhelyezett
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14 műhelyt tartott fenn. Egy-egy műhely rendkívül kis üzemi költségekkel
dolgozik úgy, hogy havi szükségletei nem tesznek ki többet 15 márkánál.
Főcéljuk elsősorban az, hogy lehetővé tegyék a népesség számára
ruházata fenntartását. E cél élérésére tágas helyiségeiben asszonyokat és
(13 éven felüli) leányokat gyűjtenek össze, kik részint maguktól jönnek,
részint a kerületi elöljáróságok és szegényügyi hatóságok buzdításáraA jelentkezőket egyformán szívesen látják, azt is, aki még semmit sem
tud éppúgy, mint a gyakorlott varrónőt, kinek nincs gépe és szabás
mintája. A belépés díjtalan és épúgy a segítségért sem jár díjazás, a
műhelyt egy varrónő vezeti többek segítségével. Mindenki gyűszüt,
ollót, cérnát, tűket, a foltozáshoz szükséges anyagokat és kijavítandó
ruhákat hoz magával. A munkakör igen sokoldalú, a résztvevők meg
tanulják a foldozást, átalakítást, fehérnemüvarrást, ruhaszabást, meg
rongálódott nyárikalapok felfrissítését, szóval mindazt, ami a ruházat
jókarbantartásához szükséges. Gyakori eset, hogy több régi ruhadarab
ból egy újat állítanak elő. A műhelyek munkájának természetes előfel
tétele, hogy a résztvevők csak oly tárgyakat hozzanak magukkal átala
kítás, vagy javítás végett, melyek még tényleg javíthatók, ezeket azután a
műhely vezetőnője pontosan megvizsgálja, mielőtt legmegfelelőbb át
alakításukat foganatba vennék. A foltozóhelyiségek munkájánál tehát
a látogató nemcsak már megszerzett ismereteit értékesítheti igen elő
nyösen, hanem ezenkívül ingyen tesz szert oly ügyességre is melynek a
háború után is jó hasznát veheti.
A hamburgi műhelyek átlagos látogatottsága havonként 500
személyre tehető. A munkaidő esti t/2 8 -tóI V2 IO óráig tart. A félévi
jelentés hangoztatja, hogy a műhelyekben uralkodó hang igen rendes,
a viszony a látogatók között igen harmónikus, úgy hogy praktikus hasz
nukon kívül néhány órai kedélyes társas összejövetel közvetítői is lettek
e népszerű műhelyek.

Külön alkoholbeteggondozót
létesítettek a berlini rendőrfőkapitányság kebelében azzal a célzattal,
hogy karöltve a fönnálló beteggondozókkal, azok munkáját támogassa.
Az ügyosztály az egyes kerületi kapitányságok figyelmét felhívta ezen
közhasznú intézményekre és azokkal való együttműködésüket ajánlotta.
Ezenkívül kötelesek az egyes kapitányságok minden adott esetben az
illető ügyosztálynak jelentést tenni. Kötelességükké tették az iszákos
hozzátartozóinak hathatós védelmét annak bántalmazásai ellen, meg
felelő figyelmeztetés, esetleg letartóztatás utján, továbbá, hogy az
iszákos elmebetegségének gyanúja esetén hatósági orvosi segély veendő
igénybe. A letartóztatás sok esetben magának az ittas embernek
védelmére is szolgál, különösen azonban szükséges a bűncselekmények
elkövetésének vagy a hozzátartozók, illetve harmadik - személyek ellen
irányuló erőszakosságok meggátlásának szempontjából.
—
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Munkásbiztositás

A táppénznek gyermekszámszerinti fokozatos meg
állapítását
a düsseldorfi Oberversicherungsamt jóváhagyása mellett vitte keresztül
újabban az altenesseni betegsegélyzö pénztár.
A julius 2-án életbeléptetett intézkedés alapelve az, hogy a táp
pénz összege függ egyrészt a gyermekek számától, másrészt pedig
attól a körülménytől, hogy a pénztári tag hozzátartozóit saját keres
ményéből tartotta-e fönn? Ennek megfelelően a táppénz a napibér
50—60°/o-át teszi ki. Ha a tag háztartásában 17 éven aluli keresőképtelen leszármazottja vagy ellenszolgátatást nem nyújtó gyermeke
van, a táppénz 60%-tól legfeljebb 75%-ig, gyermekenként 5°/o-kal
emelkedik. Ugyanilyen fokozatos megállapitást találunk a temetkezési
segélyeknél is. Hozzátartozók nélkül elhalt tag temetkezési segélye
a napibér húszszorosa, egy 17 éven aluli gyermek hátrahagyása esetén
pedig harmincötszöröse, két ugyanilyen gyermek hátrahagyása esetén
a temetkezési segély már a maximumra, vagyis a napibér negyvenszeresére emelkedik. Mig a táppénz fokozatos megállapításánál az
a feltevés, hogy a gyermekek nem keresőképesek, mint indító ok
teljesen megállhat, addig nem mondható ugyanez a temetkezési segélyek
esetében.
A családtagok biztosítása is mintaszerűen lett szervezve.
A tetemes tulkiadások fedezése végett a járulékokat 3 VAo-ról
4°/o-ra kellett emelni. Hogy pedig legalább a természetbeni segélyek
megközelítőleg fedezetre találjanak, szükséges volt az első napibérosztály határát 150 márkában megállapítani. A természetbeni családi
segély igénybevétele előtt a tagoknak kisebb költségjárulékokat kell
fizetniük, hogy a segélynek felesleges és szükségtelen igénybevételétől
némikép vissza legyenek tartva. Ezen járulék fejében a tag egy u. n.
kezelési utalványt kap, mely általában négy hétig, ugyanazon betegség
hosszabb tartama esetén ezen időn túl is érvényes. Több családtag
egyidejű megbetegedése esetén további engedményeknek van helye.

248

—

Közélelmezés.
Az egyes fontosabb főzelékek tápértékéről és áráról
szóló közleményében Rubner berlini tanár előadja, hogy Németország
ban naponkint és fejenkint kb. 2 0 0 gr. főzeléket fogyasztanak.
1916 február közepétől március elejéig Berlinben különböző főze
léket vásárolt össze, azokat házilag megtisztittatta és ehető részeit nyers
állapotban analyzálta. Kísérletének tárgyául gyümölcs (alma) és dió
(mogyoró) is szolgált. Ezen kísérletek fontos eredményeit az alábbi
táblázat mutatja.
A bevásárolt élelmiszerek közül csak igen kevés fogyasztható a
maga teljes vásárolt mennyiségében, (pl. a szárnélküli paraj, a szárított
gomba stb.) a legtöbbnek jelentékeny része mint élvezhetetlen hulladék
veszendőbe megy. A tápérték megítélésénél szükséges elsősorban a
száraz anyag vagy a szerves anyag értékét ismerni. Az egyes anyagok
nitrogéntartalma rendkívül különböző. A gyökerek a levelekhez viszo
nyítva kevés fehérnyét tartalmaznak. Nagy térfoglalásuknál fogva
a növények nem alkalmasak arra, hogy kizárólagos táplálékul szolgál
janak; mindamellett nem egy egészséges gyomor táplálékszükségle
tének jelentékeny részét lehetne némely főzelékkel fedezni. Némely
főzelék nagyfokú nitrogén tartalmát nem is a fehérnyeanyagok,
hanem az amid és más vegyületek idézik e lő ; a dolgot azonban úgy
kell képzelni, hogy az ilyképen felvett nitrogént az emberi belek kivá
lasztják, anélkül, hogy valamilyen jelentékenyebb vagy hasznosabb vál
tozást idéznének elő. A főzelékek nitrogénjának megemésztésénél kb.
33 ° / 0 nitrogén veszendőbe megy. Némelyik főzelék nem is rostszerü volta
miatt, hanem a sejthártyának különös morphologiai képződése miatt
nehezen emészthető. Mindamellett némelyik főzelék utján a szervezet
tetemes mennyiségű fehérnyéhez jut.
Hőérték tekintetében a főzelékek alig különböznek egymástól
(300 —400 kalória 100 gr.-onként). Ezzel szemben a közepes zsírtar
talmú rharhahus 100 gr.-nyi szerves anyagának hőértéke 461—720
kalória, a tojásénál 653 kalória, a búzaliszténél 401 kalória,a tejnél 580
kalória. A mogyoró a fehérnye tekintetében alig valamivel nehezebben
emészthető meg, mint a hús. A zsir és a fehérnye kifogástalanul fel
szívódnak és semmiféle zavaró mellékhatásuk nincs. A gombák anya
gának */3 -a kihasználatlan marad, tehát nem igen tekinthetők „növényi
húsnak“. A főzelékek dacára nagy víztartalmuknak és a sok hulla
déknak mégis becses tápszerül szolgálnak.
A közleményben azután a főzelékkonzervekre nézve különböző
számítások eszközöltetnek és különösen előnyösnek van feltüntetve az
aszalt főzelékeknek házi konzerválása.
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» szerves anyag .............
Mogyoró, friss ........................
»
száraz anyag ........
»
szerves anyag ........

Szárazanyag

F őzelék , g y ü m ö lc s - é s dióféle

Az élvezhető 1
rész mennyisége

Igen érdekes az alábbi összeállítás, amely szerint 100 rész meg
vizsgált főzelék-, gyümölcs- és diófélében v o lt:

13-4

434

35

12-4

4-8

23-8

1-5

10-3

Az élelmiszereknek az alkoholiparban való elpocsékolása
ellen az alkoholellenesek által indított akció a Schweizban jelen
tékeny mozgalommá fejlődött. A mozgalom harcosai a szövet
ségi tanácshoz intézett beadványukban a következőket kérték: A
hatóság állapítsa meg a sörfőzdék számát, foglalja le azok összes árpa
készletét, tiltsa meg a rizs felhasználását, a likőrgyárosok, bortermelők
és kereskedők részére kiutalt cukormennyiség korlátoztassék, a gyümöl
csöt felhasználó szeszfőzdék termelési mennyisége szintén korlátoz
tassék és tiltassék meg, hogy ezek egyes helyek egész gyümölcster
mését megvegyék. Elő kell segíteni a gyümölcsnek alkoholmentes
értékesítését. Az alkohol behozatalának korlátozása, illetve betiltása
szükséges. E beadványt néhány hét alatt 337,000-nél több 20 éven
felüli egyén, köztük 150,000 szavazó polgár irta alá. E beadvány egyik
pontja még benyújtása előtt kielégítést nyert, mert a szövetségi tanács
a szeszfőzdéknek a cseresznye vételére vonatkozó szerződéseit semmi
seknek nyilvánította, a gyümölcsöt felhasználó fözdék termelési menynyiségét meghatározta és az árakat maximálta. Az őszi idényre a gyü
mölcs konzerválására nagy előkészületeket tettek, mindenfelé aszaló é s
sterilizáló telepeket létesítettek.
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Gyermekvédelem

A gyermekvédelmi törvényhozás egységesítése.
Ez a gondolat évek óta foglalkoztatja Németországban a teoretikusok
és gyakorlati emberek nagy számát, nagy tömeg javaslat már törvény
formájában szabályozza a komplikált kérdés különböző részleteit, melyeket
most Dr. Fetisch újonnan megjelent könyvében áttekinthetően összefoglal
és egy speciális gyermekvédelmi törvény alkotásának argumentumai
gyanánt sorakoztat fel. A gyermekvédelem szociálpolitikai tennivalói
ugyanis számos birodalmi törvényben vannak felaprózva: A polgári, a
büntetőtörvénykönyvben, a birodalmi ipartörvényben, biztosítási törvé
nyekben, gyermekvédő-, otthonmunkatörvényben. Növeli a szétforgácsolást az is, hogy számos intézkedést tartalmaznak a birodalmak
mellett az egyes államok törvényei, nevezetesen iskola- és szegényügyitörvények és végrehajtási rendelkezések, valamint a helyi jellegű és
policiális természetű szabályok. Mindehhez járul még az a sok rendelet,
melyet a háború folyamán katonai hatóságok adtak ki a fiatalság elzüllésének fokozódó veszélyével szemben,
Ennek a beláthatatlan tömkelegnek olyan egységesítését javasolja
a szerző, hogy egy általános birodalmi törvény keretében jussanak
érvényre a fennálló birodalmi, állami törvények és lokális rendelkezések
összes előírásai, amely egységes törvény különös tekintettel legyen a
gyermek lelki sajálosságára és a neveléshez való jogára. Elvi tekin
tetbe 4 nagy szempontot kell szerző szerint a törvénynek követnie. És
pedig intézkednie kell 1 . a fiatalság érdekében, 2 . a polgári társadalom
védelme érdekében bizonyos fajtájú fiatalkorúakkal szemben, 3. gazda
sági jellegű reformok tekintetében, 4. abban az irányban, hogy a tár
sadalom gyermekvédő munkáját bekapcsolja saját tevékenysége körébe.
A figyelemreméltó munka Mittlernél jelent meg Berlinben.

Szociális egészségügy.
Szociális egészségügyi intézkedések Poroszországban.
1917. február 17-énaporosz képviselőház az egészségügy egyes kér
déseivel foglalkozván, különös megbeszélés tárgyát képezték a népe
sedési politika, valamint úgy otthon, mint a fronton a háború okozta
rendkívüli viszonyok. Különösen sokat foglalkoztak a házasságon kívül
született gyermekek sorsával.
A csecsemőgondozás terén több üdvös intézkedés történt. így pl.
az Auguszta Viktoria császárné otthon részére 40 000 márkát, a szü
lésznőknek a csecsemőgondozásban való kiképzésére pedig 50,000
márkát irányoztak elő. Több anyagi áldozatot nem hozhattak a jelen
viszonyok között. Az 1916. év egészségi viszonyai a kolera és fekete
himlő tekintetében sokkal kedvezőbbek voltak, mint az 1915 évé.
A polgári lakosság között fellépett ragályos betegségek 1916 évi szám
aránya általában igen kedvező. Kolera egyáltalán nem fordult elő, hasi
hagymáz csak elvétve és rendszerint csak a lengyel civilmunkások közt
és csak 7 esetben lett a belföldi lakosság megfertőzve.
A tuberkulózisban elhaltak száma azonban emelkedett. Mig 1915
évben ezen emelkedés 1914 évhez viszonyítva, 700 esetet, addig az 1916
évben már körülbelül 2000 esetet tett ki. Természetesen mindent elkövet
nek, hogy ennekutjátállják.Drvendetes tény az, hogy 1916 év vége felé a diftéria és a skarlát eseteinek száma csökkent. Mig a diftériás megbetegedések
száma a első negyedben 38,000 volt, addig az év harmadik negyedében
csak 22,000, a skarlát megbetegedések száma az első negyedben 24,000,
a harmadik negyedben 14,000 volt. Ezen feltűnő csökkenést a felvilá
gosító munkának kell tulajdonítani, melynek folytán az emberek azonnal
orvoshoz fordultak. A tifuszmegbetegedések száma szintén csökkent,
csak néhány esetben lehetett megállapítani, hogy a betegséget a front
ról hurcolták be.
F. évi február 10-én Berlinben az állami és városi hatóságok,
valamint orvosok és különböző egyesületek élénk érdeklődése mellett
megalakították a „Deutschlands Spende für Säuglings- und Kleinkinder
schutz“ cimü alapnak poroszországi választmányát. Loebell belügy
miniszter képviseletében Drews államtitkár nyitotta meg az ülést és
minden tekintetben kilátásba helyezte a minisztérium támogatását, fel
említve egyszersmind mindazon intézkedéseket, amelyeket a minisz
térium a születések csökkenésének megakadályozása, továbbá a cse
csemő- és gyermekvédelem érdekében megtett. Ezen célok érde
kében történő minden szervezkedést az állam minden eszközével támo
gatni köteles. Dr. Krohne adatokkal igazolja a csecsemő- és gyermek
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védelem munkájának fokozását. Németországban átlagban naponta 1000
csecsemő hal meg, ez a szám pedig az összes halálesetek számának
36'2°/o-át teszi ki. Az évente előforduló 360,000 csecsemő- és gyermek
halálozás közül legalább is 120,000 megelőzhető lett volna. Ha évente
1 2 0 , 0 0 0 csecsemő életét megmentjük, akkor ez 1 0 — 2 0 év alatt 2 milliónyi
szaporodásnál többet jelentene, ami katonai szempontból is rendkívül
nagy fontossággal bírna.
Az Auguszta Viktoria császárné Otthon, melynek feladata a csecsemőhalandóság elleni küzdelem, hetedik vagyis 1915—16 évi jelentésében
a következők foglaltatnak: A lefolyt háborús évben az anya-, a csecse
mő- és gyermekvédelem tekintetében szinte központot képező intézet
működése rendkívül emelkedett. Az intézet első és legfontosabb fel
adatában, a tudományos kutatatások terén igen fontos eredményeket ért
és mondható, hogy ezen munkálatok a koraszülött gyermekek táp
lálkozása, anyagcseréje, fejlődése és ápolása terén bizonyos tekin
tetben befejezést nyertek. Nemcsak a tudományra nézve becses ered
mények ezek, hanem első sorban a gyakorlati csecsemőgondozás is hasz
nát veszi. Az Otthon a csecsemőgondozás úgy tanácsadói, mint felvilágesitó feladatának minden tekintetben a legteljesebben megfelelt. Nagy
gondot fordítottak különösen az anyák felvilágosítására. Egymilliónál
több röpcédulát osztogattak szét, melyek a terhes állapotban való élet
módot, a csecsemők gondozását és táplálkozását stb. tárgyalják, ügy
a kormány, mint az illetékes körök közreműködésüket megígérték.
A „Deutscher Verein für Schulgesundheitspflege“ berlini értekez
letének első napján a háborúnak az ifjúság egészségére való hatásával
foglalkozott. Thiele dr. megállapítja, hogy a háború hosszú tartama
és az ezáltal bekövetkezett mostoha viszonyok a tanuló ifjúságra álta
lában valami nagy hatást nem gyakoroltak. A kedvező egészségügyi
viszonyoknak egyik oka a municiógyártással foglalkozó üzemekben
alkalmazott munkásoknak nagyobb keresete, a másik a hadigondozás,
mely a hadbavonultak családját ingyenes orvosi segélyben részesíti.
Ezzel szemben állanak az anya és sokszor a gyermekek gyári mun
kájából eredő kedvezőtlen befolyások. A szappanhiány hátrányos
a gyermekek egészségi állapotára, emiatt igen sok a rühes gyermek.
A gyermek fejlődésére legrosszabb hatása van természetesen az élel
mezés nehézségének, de csak 1916 óta, természetesen főként és első
sorban ebből a szempontból a nagyvárosok gyermekei jönnek tekin
tetbe. Thiele ezért az iskolás gyermekek részére tejet, túrót és sajtot,
valamint falun való nyaralást követel.
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Az alkoholtilalom kérdése Svédországban
1917. év tavaszán.
A világháború Svédországban, éppúgy mint más államban, minden
téren, igy az alkoholtörvényhozás terén is éreztette hatását. Az 1914
évi szabadelvű kormány előtt feküdt az illetékes körök újabb alkohol
törvények hozatalára irányuló javaslata, mely többek között a lokál
vétó behozatalára is irányult. A kormány kilátásba is helyezte, hogy
a fenti javaslat figyelembevételével újabb alkohol-törvényjavaslatokat
fog a parlament elé terjeszteni, ez azonban a kormány’ lemondása
miatt meg nem történhetett. Az uj konzervatív kormány kereken kije
lentette, hogy alkoholellenes kérdéssel nem akar foglalkozni, erre őt
azonban az alábbi körülmények mégis kényszeritették.
A világháború kitört. Valamennyi svéd alkoholellenes egyesület
az időleges, de teljes alkohotilalom életbeléptetését követelte a kor
mánytól. Ezen kérelmet részben a bekövetkezhető élelmiszerhiánnyal,
másfelől azzal indokolták, hogy különösen a háború alatt kell a népek
egészségét és gazdasági jólétét az ivási szokások pusztításaitól megmen
teni. Különösen arra irányult a kérelem, hogy tiltassék meg bármiféle élel
miszernek alkoholos ital készítésére való felhasználása. Ezen év decem
berében a kormány 1915. január 2-án kezdődő hatálylyal betiltotta
a pálinka készítést és ezáltal a termelt pálinka mennyisége az 1914 - 1915
termelési időszakban 23 millió literre csökkent az előző év 46 millió
literjével szemben.
A parlament 1915. évi ülésszakában a második kamara az idő
leges alkoholtilalom mellett, az első kamara az ellen volt. Később
azután mincikét kamara felhatalmazása alapján a kormány jogot nyert
arra, hogy a szeszesitalok gyártásának vagy eladásának időleges tilal
mát vagy korlátozását saját hatáskörében életbe léptethesse. Ennek foly
tán az alkoholellenes mozgalom hívei több Ízben kérték a kormánytól
az időleges alkoholtilalom életbeléptetését. Ezen kérelem teljesítése helyett
a kormány a pálinkának és kis mértékben a bornak és sörnek eladását
korlátozta. 1917 junius 1-étöl minden vételre jogosított egyén negyedévenkint két liter pálinkát kap és á pálinka kimérése is korláto
zást nyert.
Az 1916 évben betiltják a gabonának szesztermelésre leendő felhasz
nálását és a burgonyából termelt pálinkamennyiségét 14 millió literre korlá
tozzák. A sörgyártás céljaira szintén csak a felét szabad annak a ma
láta mennyiségnek fölhasználni, amelyet eddig volt szokásbán fölhasz
nálni. A kormány megtiltotta bármely élelmiszernek pálinka vagy
nagyobb malátatartalmu ital készítésére való felhasználását.
Az 1914 év nyarán megejtett választások után összeült parlament
egyes pártjai újabb alkohol-törvényjavastatókat nyújtottak be. Ezen javas
latok főbb pontjai a következők: Valamennyi 2Vo-nál több alkoholt tartal
mazó szeszes ital egyenlő elbánásban részesüljön. A községekben a
szeszes italok eladása tekintetében a lokálvétót kell behozni. Az eladás
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csak a „bolag“-ok közvetítésével eszközöltessék. Az eladásnál hathatós
ellenőrzés gyakorlandó abban a tekintetben, hogy kinek mennyi szeszes
italt adnak el és a kiadható pálinka mennyiségét (havonta 4 liter)
maximálni kell. Alkoholistáknak ne legyen joguk pálinkát venni. Végül
a józansági érdekeltségnek meg kell engedni, hogy az alkoholkereske
delmet ellenőrizzék.
Eközben a kormány korábbi álláspontja ellenére szintén alkohol
törvényjavaslatokat nyújtott be, melyek a lokálvétót kizárják és a malátatartalmu italok alkoholtartalmát 3‘67c-ban állapítják meg, Az ellen
őrzés a javaslat szerint csak a pálinkára terjedne ki, mig a bor- és sör
magánkereskedelem 1939-ig szabadon folytatható lenne. A két kamara
ezen javaslat tekintetében különböző álláspontot foglalt el, mig végre
az 1917. évi országgyűlésen a következő főbb pontokban létrejött az
egyezség:
A törvény hatálya kiterjed mindama szeszes italokra, melyeknek
alkoholtartalma 3'6*/o. A 2‘2 5 - 3'6% alkoholtartalmú malátás italokról
külön törvény fog intézkedni. Az erősebb malátatartalmu ital és a pálinka
eladása csak a „bolag“-ok közvetítése utján eszközölhető és a vevőket
egyénenként ellenőrizni kell. Magánosok bort vagy sört el nem adhatnak.
A bolag magánosoknak a kicsinybeni eladásra nem adhat jogot, hanem
csak a helyszínén történő fogyasztás célját szolgáló eladásra jogosíthat
fel. Ezeket az italokat is a bolagnál kell vásárolni. A pálinka, bor és
sör behozatalát szintén kizárólag a bolag eszközli. Egy vevő havonta
legfeljebb négy liter pálinkát vásárolhat! Nem vásárolhatnak szeszes
italt a 2 1 éven aluliak, az utóbbi években ittasság vagy ennek hatása
alatt elkövetett bűncselekmény miatt elitéit egyének, a kezelés alatt
állt alkoholbetegek, végül a hatósági segélyben részesülő szegények.
A kerületi elöljáróságok azon joga, hogy alkalmi italmérési enge
délyeket adhassanak, megszűnik, miáltal a községek az italmérési
jogosultság tekintetében saját hatáskörükben intézkedhetnek, vagyis
indirekt lokálvétójuk van. A bolagok működését a minden község
kebelében létesített úgynevezett „józansági választmány“ ellenőrzi.
Az 1917. évi országgyűlésen körülbelül 20 — többnyire szociál
demokrata’ — képviselő teljes alkoholtilalomra vonatkozó javaslatot
terjesztett be azzal, hogy ez a törvény legkésőbb 1 0 év múlva lépjen
hatályba. Ezt a javaslatot azonban a parlamenl elvetette, mert a per
manens alkoholtilalom kérdését a kiküldött választmány úgyis vizs
gálat tárgyává teszi.

A záróra és a bűncselekmények.
Az italméréssel foglalkozó üzemek zárórájának szabályozása nagy
kihatással van a bűncselekményekre is. Erre vonatkozólag Basel város
(lakosságának száma 147,000) statisztikája rendkívül érdekes és tanul
ságos adatokat szolgáltat. A háború előtt e városban a záróra nem
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volt szabályozva; a háború kitörésekor a kormány a zárórát 1 1
órában, majd-később 1 2 órában állapította meg és e kormányrendelet
pontos keresztülvitelét szigorúan ellenőrizték.
Ezen intézkedésnek az eredménye az volt, hogy a bűncselek
mények száma megcsappant; igy volt
1911 évben 7877 bűncselekmény
1912
„ 8425
1913
„ 7647
1914
„ 7400
1915
„ 5402
1916
„ 5123
Különösen ama büncselemények száma csappant meg, amelyek
a sok, illetve hosszas korcsmázás eredményei szoktak lenni. Így letar
tóztatások történtek az alábbi okokból :
I tta s s á g -

1911 évben
1912
„
1913
„
1914
„
1915
„
1916
„

1183
1299
1083
979
485
572

K özcsend
H a tó s á g - e lle n i
e lle n i k ih é g -á s '
e rő szak

2304
2660
2348
2289
1363
1217

632
683
—

418
208
208

K ö z sz e m é re m
e lie n i k ih á g -á s

T e s ti s é rté s

76
74
99
56

150
159
149
123
75
94

22

26

A bűncselekmények más kategóriájára, mint pl. a lopásra, a hábo
rúnak csekély kihatása volt. Bár el kell ismerni, hogy a fent megjelölt
bűncselekmények számának apadására más körülményeknek is —
pl. a háború folytán a kétes elemeknek részben önkényes eltávozása,
részben hatósági kiutasítása stb. — volt behatásuk, mégis kétségtelen,
hogy a záróra szabályozása a legnagyobb mértékben járult hozzá
e kedvező eredményhez.

Az önkényes munkaszünet oka csaknem kivétel nélkül
az alkoholfogyasztás.
Az a téves állítás, hogy a munkást a maga pálinkájától nem
szabad megfosztani, mert különben munkaképessége csökken, fényes
cáfolatot nyer az „Ewald“ bányavállalat évi jelentésének alábbi adatai
folytán.
Az ezáltal veszendőbe
Ilyen önkényes
ment munkabér
munkaszünetelés volt
410,883 márka
1912 évben 3 14%
543,447
„
1913
„
3 4 9’/o
419,331
.
1914
„
3 507o
298,952
,
1915
„
2-92%
314,237
„
1916
„
237%
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Általános tapasztalat, hogy az alkoholfogyasztás korlátozása és
alkoholmentes italok beszerzésének lehetősége a munkások munkaképességét emelte, a balesetek számát pedig csökkentette.
Jellemző, hogy az önkényes munkaszünetelések csökkenése az
eddig elérhető legmagasabb munkabérek idején volt, holott a magas
munkabér éppen a nagyobb alkoholfogyasztást szokta előidézni. A fenti
bányavállalatnál a munkabérek 1913-ban az 1912-iki munkabérekhez
viszonyítva 565 ’/q emelkedést mutatnak, ezzel együtt emelkedett az
önkényes munkaszünetelések száma is, ez az arány nem csökkent
a következő évben sem, noha a munkabérek csökkentek. Midőn azonban
az alkoholfogyasztás 1915 évben a záróra rendelet és 1916 évben
a pálinka és sörhiány következtében korlátozást szenvedett, a munka
béreknek 4'71°/o, illetve 3435%-kal történt emelkedése dacára az
önkényes munkaszünetelések száma mégis csökkenést mutat.

A halandóság az alkoholiparban.
Közismert tény, hogy a halandóság az alkoholiparban — vagyis
a szeszes italok készítésével és forgalombahozatalával foglalkozó
iparban -- rendkívül nagy és nem tagadható, hogy ennek egyik főoka
az ezen iparban alkalmazottak közt elterjedt ivási szokás, noha e mel
lett még más kedvezőtlen körülmények (igy pl. huzamosabb tartóz
kodás zárt, rosszul szellőztetett helyiségekben stb.) is közrejátszanak.
Minthogy azonban az alkoholtőke fenti jelenséget tagadásba veszi,
— csak vissza kell gondolni a drezdai hygienikus kiállítás hírhedt
sörföző statisztikájára — szükséges, hogy ezt a tényt újabb statisztikai
adatokkal igazoljuk. Ezeket az újabb adatokat az angol statisztikai
hivatal 65-dik évi jelentésének melléklete szolgáltatja.
Az angol statisztika az egyes foglalkozási ágakban előforduló
halálesetek számát összehasonlítja a 25—65 éves emberek összhalandósági számával. E számítások eredménye az egyes foglalkozási ágak
ban a következő:
Lelkészek ..............................................
Kertészek ..............................................
Földművesek ........
Mezőgazdasági munkások ................
Tanítók....................................................
Vasúti munkások.................................
Malátakészitők ..................................
Hajógyári munkások............................
Ácsok ....................................................
Kereskedelmi alkalmazottak .........
Légszeszmunkások ............................
Molnárok ..............................................
Bányászok..............................................

515
527
562
572
599
707
734
765
769
837
838
842
859
-
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Halászok .............................................. 892
Cipészek .............................................. 901
Kereskedelmi utazók........................... ■ 907
Foglalkozással bíró felnőtt férfiak... 925
Nyomdászok ........................................ 935
Orvosok .............................................. 952
Fémmunkások....................................... 973
Valamennyi felnőtt f é r f i..................... 1000
Hentesek .............................................. 1062
Kocsisok .............................................. 1062
Kékfestők ...............
1066
Üvegfúvók.............................................. 1040
Sörfőzök és m unkásaik..................... 1324
Korcsmái és szállodai alkalmazottak 1767
Tanulatlan munkások ..................... 1987
Látjuk tehát, hogy a tanulatlan munkások kivételével az alkohol
ipar képviselői között fordul elő a legtöbb haláleset.
Ha most az általános halandósági és az alkohol eladásával foglalkozó
iparban előforduló halandósági számot az egyes korosztályokra elosztva
vizsgáljuk, akkor következő eredményre jutunk:
Korosztály

2 5 —35
3 5 -4 5
4 5 -5 5
5 5 -6 5

1000 felnőtt
1000 korc§márosra
férfira
és alkalmazottjaira
eső év i h a la n d ó sá g

6.38
10.94
18.67
34.80

13.82
22 14
29 65
46.49

A következő táblázat az alkoholipar képviselőit több kategóriára
osztja fel. Halálozási számuk összehasonlítva a földművesek, a foglal
kozással biró férfiak és valamennyi férfi halálozási számával, a követ
kező eredményt mutatja :
Valamennyi Alkohos
Máj*
ok

lizmus

betegség

Földművesek ..........................................................
562
19
8
Foglalkozással biró férfiak.................................
925
25
16
Valamennyi férfi ....................................................
1000
27
16
Malátakészitők ....................................................
1324
69
46
192
Vendéglősök és pálinkások.................................
1669
105
95
»
»
»
Londonban ...........
1562
205
»
»
.»
ipari kerületekben
1945
108
216
151
84
»
»
»
vidéken ................
1415
45
Vendéglői alkalmazottak...........................................
1767
129
56
157
»
»
Londonban .................
2121
24
96
»
»
ipari kerületekben ...
1691
?
130
»'
»
vidéken .......................
1083
Hasonlítsuk most már össze a különböző halálozási okból bekö
vetkezett halálesetek számát a szerint, amint az alkoholiparban vagy
pedig más foglalkozással biró emberek közt fordultak elő.
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—

167

279

110

140

121

133

123

1801

171

670

178

144

216

173

243

102
87
105
89

101
88
96
92

79
123
72
51

106
93
119
83

103
85
113
91

100
45

100
51

i

Brigth-féle
betegség.

1391

Öngyilkosság

100
60

Tüdötuberculosis

Idegbaj

100
47

Vérkeringési
szervek meg
betegedése

Alkoholizmus és
máj betegség

100
100

Valamennyi
ok
100
60'

c
aj
3
S2

Valamennyi felnőtt férfi...................
Földművesek ....................................
Malátakészitók....................................
Vendéglősök és alkalmazottaik........
Fémmunkások....................................
Kereskedelmi alkalmazottak..............
Szövőipari munkások........................
Bányászok .........................................

100
66

100
89

84 • 101
105
86
100 102
58
58

103
106
117
63

Ezen statisztika adatait grafikai ábrában következőkben mutatjuk
be, megjegyezvén, hogy az egyszerűség kedvéért csak a mezőgazdasági
munkásokkal hasonlítjuk össze az alkoholipar munkásait:
o

t

Jelmagyarázat: M = mezőgazdasági munkás; S = sörfőzők ; V — vendéglős és
alkalmazottai; 1 = valamennyi ok ; 2 = influenza t 3 = idegbaj ; 4 = a vérkeringési
szervek megbetegedése ; 5 = öngyilkosság ; 6 — tüdótuberkulózis ; 7 = Brightsféle k ó r;
8 = alkoholizmus és májbetegség.
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A tuberkulózis a vendéglői alkalmazottak közt valósággal dühöng,
1900—1902 években 1900 haláleset közül 625 esetben volt a halál oka.
Ezen óriási számnak természetesen főoka a pincérek rossz munkaviszonyaiban keresendő, de ehhez még hathatósan hozzájárul az
a körülmény, hogy az ivásszokás a vendéglősipar alkalmazottainak
ellenálló erejét lényegesen csökkenti
Az angol statisztikai jelentés kimutatja végül azt is, hogy az
1900 —1902 években az alkoholipar munkásai között átlagban 8486
haláleset fordult elő, mig ugyanannyi foglalkozással biró férfi közül
normális viszonyok között ugyanezen idő alatt 4804 halt meg, tehát
3682-vel kevesebb, mint az alkoholipar munkásai közül.

A német nők értekezlete az alkoholkérdés tárgyában.
1917: junius 22. és 23-án a német nők Drezdában az alkohol
kérdés tanulmányozása tárgyában értekezletet tartottak. E két napon
megtárgyalták az alkoholkérdésnek a közegészségre, a közgazdaságra,
a népnevelésre és a kőzerkölcsökre gyakorolt hatását.
Stegmann dr.-né szólalt fel először az „alkohol és közegészség“
tárgyához. Kifejtette azt a szoros kapcsolatot, mely az alkoholkérdés,
a népesség szaporodása és az emberi faj egészségi viszonyai közt fenn
áll. Az orvostudomány egyedül e bajokon segíteni nem tnd. Minden
férfinak és nőnek kötetessége, hogy magát a köz érdekében védkötelezettsége, illetve anyasága tekintetében egészségi szempontból is
megtartsa. Az alkoholfogyasztás azonban folytonosan gyengíti, majd
teljesen megrontja az egészséget. Hatása alatt szenved az emlékező
tehetség, a lélek fogékonysága, az egész szervezet; az idegrendszer
működésében zavarok állnak be, a sejtszövetek gyuradásba mennek
át. Az alkohol betegségeket idéz elő, fokozza a fertőzés lehetőségét
és hátráltatja a gyógyulást. Igen gyakran az alkohol az oka az ember
korai halálának. Fontos szerepe van az alkoholfogyasztásnak a bal=
eseteknél és bűncselekményeknél. Nem egy öngyilkosság idült alkoho
lizmusra vezethető vissza. De még nagyobb veszélyt rejt magában
a gyermekek alkoholfogyasztása, mert az úgy testi, mint lelki fejlődé
süket gátolja. Az alkoholisták gyermekeinek egészsége sohasem kifogás
talan és az alkoholista anyák szoptatóképessége is lényegesen csökken.
Úgy az iszákos, mint a mértékletes ivó ellensége a nép egészségének;
az első gyorsan teszi tönkre a jövő nemzedéket, az utóbbi pedig las'san,
de biztosan megrontja azt.
Blücher kisasszony felvetette azt a kérdést, hogy a közélelmezés
és népjólét szükségessé teszi-e a szeszes italok gyártását és szám
talan statisztikai adattal bebizonyította, hogy az alkoholipar a közélel
mezéstől túl sok becses anyagot elvon és a népjólétet nem emeli.
Mindezek dacára a német termőföldnek '/u -e az alkoholipar szolgála
tában áll és az árpának és rozsnak még ennél is nagyobb hányada
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használtatik föl sör, illetve szeszgyártásra. Ennek folytán csökken
a napi kenyér- és lisztadag; a cukrot is az alkohol részére áldoz
zák föl és sacharint adnak a népnek. A helyett, hogy az egészsé
gesebb friss gyümölcsöt fordítanák a nép élelmezésére, inkább igen
tetemes mennyiségű gyümölcsből bóditó gyümölcsbort készítenek. így
kapja az alkoholipar a közélelmezés kárára a becses növényeket saját
önző céljaira. Az alkoholfogyasztást a népesség vagyoni viszonyai is
tnegsinylik ; azon fogyasztási adóval szemben, mely a német nép alko
holfogyasztása következtében befolyik, szemben állnak a kórházak,
börtönök és egyéb intézetek, valamint a bíróságok óriási költségei.
A háború elején kiadott az alkoholfogyasztást korlátozó, illetve tiltó
rendelkezéseket a háború hosszú tartama alatt nemhogy még szigorí
tották volna, hanem még enyhítették. Az élelmiszerek fejadagonkénti
meghatározásánál nem voltak tekintettel az alkohol élelmiszert fel
emésztő voltára, noha egy liter sör felér egy személy napi kenyéradagával. Az absztinenseknek a közélelmezés védelme tárgyában
1914 augusztus havában kelt beadványa csak kevés sikerrel járt, a
felvilágosító röpiratok terjesztését meggátolták. A népesség legnagyobb
része az alkohol hatalmában van és az .alkoholfoké óriási politikai
hatalom, mely többnél-több kiváltságba részesül, mindez pedig az
egészséges gazdasági fejlődés akadálya.
Stritt Mária szerint a közgazdaság legnagyobb ellenségei és megrontóiként az alkoholfokét és az ivási szokásokat kell leküzdeni. Az
alkoholellenes mozgalom szép eredményeket mutat föl, de ez vajmi
keveset ér, az államnak kell fellépnie, törvényeket kell hozni. A nőknek,
mint az alkohol született ellenségeinek, politikai jogokat kell adni,
mert csak igy küzdhetnek hatásosan az alkohol ellen és a lokalopció
folytán csak igy gyakorolhatnak befolyást az italmérésre, illetve az italmé
rések számára. A nők szavazati joga és állami alkoholtilalom azon eszkö
zök, amelyek folytán az állam kiadásai annyira csökkennének, hogy az
állam az alkoholfogyasztásból származó jövedelméről feltétlenül le
mondana.
Az értekezlet második napján az „Alkohol és népnevelés“ kér
dése került tárgyalásra.
Lohmann Vilma kisasszony szerint az ifjúságnak az alkohol
ellenséget meg kell ismernie és ellene küzdenie. Az alkoholellenes
nevelés főeszköze a rendszeres alkoholellenes oktatás. Az oktatásnak
a tanítóképzőkre, szakiskolákra és egyetemekre is ki kellene terjednie.
A kötelező alkoholellenes oktatás következtében több és több tanerő lesz
abstinenssé és jó példával fog szolgálni. Helységről-helységre utazó tanító
nők mindenütt nagy eredményeket értek el e téren. A katholikus és protes
táns egyház, valamint a Goodtemplár-rend ijusági csoportjai az ifjúság
körében mindenütt lelkes támogatókra és tagokra találtak.
Az „Alkohol és a közerkölcsök“ tárgyánál Scheven Katalin a követ
kezőket fejtette k i: A tudományos kutatások az alkoholfogyasztás és
az erkölcstelenség között szoros összefüggést állapítottak meg. Az az
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óriási összeg, melyet Németországban alkoholra költenek és a halan
dóság magas számaránya, mely a syphilisben megbetegedett csalá
dokban található, föltétlenül indokolttá és szükségessé teszik az alkohol
és nemi betegségek elleni együttes küzdelmet. Az alkoholnak még
a különben magasabb erkölcsi érzékű emberre is káros hatása van.
Wegscheider-Ziegler dr.-né ugyanezt a kérdést ethikai szempontból
tárgyalta.
Ezén két tartalmas és mély benyomást gyakorolt telszólalás után
az értekezlet a következő határozatban foglalta össze követeléseit:
„A nőknek 1917 junius 22. és 23-án az alkoholkérdés tárgyában
tartott értekezlete a népnek az alkohol veszélyei és romboló hatása
ellen kifejtendő küzdelme érdekében a következőket kívánja: 1. A cukor
nak és veteményeinknek illetve növényeinknek a közélelmezés részére
leendő megvédése céljából a szesz- és sörgyártás azonnali betiltása.
2. Teljes alkoholtilalom a leszerelésnél. 3. Békekötés után továbbra is
fentartandók és kiépítendők az alkohol forgalombahozatalát korlátozó
intézkedések különösen mindaddig, mig a normális közélelmezési és
munkaviszonyok és normális valuta visszatér. 4. Az alkoholkérdés
újabb törvényhozási rendezése, a csapszékek - u. n. Animierkneipék —
betiltása, az ijuságnak az alkoholfogyasztástól való távoltartása a 18-ik
életkorig. 5. Lokálopció életbeléptetése. 6. A kötelező alkoholellenes
oktatás valamennyi iskolában és tanítóképzőben. 7. Alkoholmentes
éttermek és népházak létesítése a községek támogatása mellett.“
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