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A kongresszus tisztikara. 

VÉDNÖK: 

József csász. és kir. Főherczeg 0 Fensége. 

TISZTELETBELI ELNÖKÖK: 

Erzsébet Mawrikeivna nagyherczegnö Constantin Constantinovits nagy-
herczeg neje (St.-Petersbourg). 

Gróf Batthyány Gézáné, a »Magyar gazdasszonyok orsz. egyletének* 
védnöke, a »Szeretet« stb. országos egyesület elnöke. 

Széli Kálmán, valóságos belső titkos tanácsos, m. kir. ministerelnök. 
Báró Lewi Adolf Scander (Firejize). 

TISZTELETBELI ALELNÖKÖK (szakosztályok megalakitói) : 

Dr. Bókay János, egyetemi tanár (orvosi szakosztály). 
Dr. Dégen Gusztáv, egyetemi tanár (emberbaráti szakosztály). 
Dr. Hegedűs Sándorné, a Nagypénteki ref. társaság elnöke (ünnepély

rendező bizottság). 
Dr. Kovács Gyula, kir. tanácsos, műegyetemi tanár (kiállítási bizottság). 
Báró Malcomes Jeromosne, az országos gyermekvédő egyesület alelnöke 

(jótékonysági szakosztály). 
Péter ffy Sándor, kir. tanácsos (paedagogiai szakosztály). 
Rákosi Jenő, az »Otthon« irók és htrlapirok körének elnöke (irodalmi 

bizottság). 
Dr. Székely Ferencz, kir. curiai biró Qogi szakosztály). 

TISZTELETBELI TAGOK : 

Vaszary Kolos bibornok, herczegérsek. 
Schlauch Lőrincz bibornok, püspök. 



IV • 

Gróf Andrássy Tivadamé, a »Klotild« fővárosi szeretetház elnöke. 
Dr Baginsky Adolf, egyetemi tanár (Berlin). 
Dr. Balogh Jenő, egyetemi tanár. 
Gróf Batthyány Alajosné. 
Beniczky Ferencz, pestmegyei főispán. 
Beniczky Lajos, pestmegyei alispán. 
Dr. Berzeviczy Albert, valóságos belső titkos tanácsos. 
Dr. Biedert Ottó, egyetemi tanár (Hagenau). 
Bródy Zsigmond, a »Bródy Adél« gyermekkórház alapitója. 
Gróf Csáky Albinné, a »Mária Dorothea« egylet elnöke. 
Gróf Csekoiiics Endre, a »Magy. szent korona országai vereskereszt

egyletének* elnöke. 
Gsiky Kálmánné. 
Dr. Concetti Lajos, egyet, tanár (Róma). 
Özv. Damjanich Jánosné, a »Magy. gazdasszonyok* orsz. egyletének elnöke. 
Báró Dániel Ernő. 
Báró Dániel Ernőné. 
Báró Eötvös Loránd, a magyar tudományos akadémia elnöke. 
Erdélyi Sándor. 
Lovag Falk Zsigmond. 
Báró Gerliczy Bódogné. 
Glück Frigyes. 
Dr. Hagara Viktor főispán, a »Kisdednevelők orsz. egyletének* elnöke, 
Halmos János, a fő- és székváros polgármestere. 
Hampel Józsefné Pulszky Pollixena. 
Dr. Hegedűs Sándor m. kir. kereskedelemügyi minister. 
Özv. Herich Károlyné, a »Mária Dorottya egyesület* alelnöke. 
Holtán Ernőné, a »Szeretet« egyesület szakosztályi elnöke. 
Jakabffy Imre, m- kir. belügyi államtitkár. 
Dr. Jókai Mór. 
Gróf Károlyi Alajosné, a »Fehérkereszt orsz. lelenczház-egyesület« elnöke. 
Gróf Károlyi Sándorné, a »Budapesti első gyermekmenhely-egylet« elnöke. 
Báró Königswarter Hermann. 
Márkus József, a fő és székváros főpolgármestere. 
Matuska Alajos, székesfővárosi alpolgármester. 
Nagy Gáborné, a »Kisdednev. orsz. egyesületének* szakosztályi elnöke. 
Dr. Neumann Arminné. 
Nenschlosz Marcel, a »Gyermekvédő egyesület* alelnöke. 
Perczel Dezső, a képviselőház elnöke. 
Dr. Plósz Sándor, igazságügyi miniszter. 
Pótsa József főispán, a »Sepsi-szt.-györgyi szeretetház* elnöke. 
Gróf Szapáry Gézáné, a »Pesti nőegylet* elnöke. 
Szász Károly, ev. rev. püspök. 
Báró Szentkereszty Stefánia, a kézdi-vásárhelyi »Erzsébet« leányárvaház 

alapitója. 



Széli Ignácz, belügyminiszteri államtitkár. 
Szvacsina Géza, kolozsvári polgármester. 
Idösh gróf Teleki Sandorné, az »Országos nőképző-egylet« elnöke. 
Gróf Teleki Géza, a »Szünidei gyermektelep-egyesület« elnöke. 
Tisza Kálmánné, az »Országos kisdedóvó-egylet« örökös elnöke. 
Tiirr István, tábornok. 
Vörösmarty Béla, igazságügyi államtitkár. 
Dr. Wlassics Gyula, vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
Dr. Wlassics Gyuláné. 
Zelenka Pál, ág. ev. püspök. 
Zipernovszky Károlyné. 
Gróf Zichy Ágost. 
Zsilinszky Mihály, vallás- és közoktatásügyi államtitkár. 





ELNÖK; 

Rakovszky István valóságos belső titkos tanácsos, az állami számvevő
szék elnöke. 

ALELNÖKÖK: 

Dr. Conti Hugó egyetemi tanár, Bologna. 
Dr. Neumann Hugó egyet, magántanár, Berlin. 
Dr. Rousseau St. Philippe kórházi főorvos, Bordeaux. 
Dr. Schabanoff Anna líórházi főorvos, Szt.-Pétervár. 
Dr. Severeanu C. D. egyetemi tanár, Bucarest. 
Dr. Violi J. B. kórházi igazgató, Constantinople 
György Aladár iró, Budapest. 
Dr. Katona Béla főügyész-helyettes, Budapest. 
Dr. Mandelló Károly iró, » 
Rndnay Józsefnc, az »Orsz;igos nőképző-egyesület elnöke, Budapest. 

TITKÁROK : 
Dr. Aschrott Pál, Berlin. 
Elisclier Viktor, az osztrák-magyar bank titkára, Wien. 
Dr. Gallatti Dentetrio gyermekorvos, Wien. 
Niif Gusztáv, St.-Gallen. 
Cziklay Lajos hirlapiró, Budapest. ' 
Dr. Grosz Gyula kórházi főorvos, » 
Dr, Németh József, » 
Peres Sándor óvónőképző-intézeti igazgató, Budapest. 
Scherer István, a »Szeretet« orsz. egyesület titkára, Budapesr. 
Dr. Vámbéry Rusztem aljárásbiró, Budapest. 

JEGYZŐK; 

Dr. Bakonyi Kálmán törvényszéki biró, Budapest, 
Borbély Sándor siketnéma-intézeti igazgató, Vácz. 



vili 

Brocskó Lajos árvaházi igazgató, Budapest. 
Dr. Kovács Ernő ügyvéd, . » 
Nemecskay Irma tanitónőkepzo intézeti tanitónő, » 
Dr. Perl Soma ügyvéd, » 
Sasvári Ármin hirlapiró, » 
Dr. Schttschny Henrik orvos, » 
Szőts András szeretetházi igazgató, » 
Dr. Torclay Fcrencz orvos, » 



I. 

A kongresszus előkészitése. 





1. A kongresszus előmunkálatai és czélja. 

A gyermekek védelmével régebbi időkben inkább csak egyesek foglal
koztak, részint irodalmilag, részint pedig a védelem czéljaira alkalmas intéz
mények létesitésével. Hosszú idő telt el, a mig a szórványosan jelentkező 
működés iránt általánosabb érdeklődés nyilvánult s csak a jelen században 
terjedt el a gyermekvédelem eszméje annyira, hogy a gyermekbarátok, bár csak 
szűkebb körben s inkább a védelem egyes ágainak megbeszélése czéljából 
tanácskozásra gyűltek össze, vitatkozván a gyermekvédelem módjai és eszközei 
felett. 

Ezek a tanácskozások inkább helyi, legfeljebb országos jellegűek voltak 
s csak az utolsó évtizedben tartattak általánosabb, a gyermekvédelem több 
ágára kiterjedő s részben már nemzetközi jellegű kongresszusok: igy 1889-ben 
Parisban, 189ö-ben Bordeauxban és 1896-ban Genfben és Firenzében. 

Az egyes kongresszusok egymással nem álltak szorosabb kapcsolatban, 
valamint hiányzott az a központi szervezet is, mely a kongresszusok terv
szerű előkészítését, a tanácskozás anyagának kiválasztását eszközölte volna. 

A Firenzében 1896. év október hó 5—10-éig tartott kongresszuson tör
tént meg az első lépés a hasonczélú kongresszusok állandósítása felé, midőn 
ez a kongresszus hazánk székes fővárosa tanácsának, — báró Malcomes 
Jeromosné úrnő által tolmácsolt — meghívása fotytán, a legközelebbi, 1899. 
évben tartandó kongresszus helyéül Budapestet jelölte ki. 

A firenzei kongresszus ezen határozatát a kongresszus elnöke báró Lewi 
Adolf Scander táviratilag tudatta a polgármesterrel, a székes főváros köz
gyűlése örömmel vette tudomásul s 1302/96. sz. határozatával felhívta a taná
csot a szükséges intézkedések megtételére. A tanács G-yörgy Aladárt kérte fel, 
hogy a kongresszus előkészítését vegye kezébe. 

E felkérés folytán György Aladár 1897. szeptember hó 9-ére a szük
ségesnek látszó előkészületek megbeszélése végett számos, a gyermekvédelem 
ügyében kiváló érdemeket szerzett fővárosi nőt és férfiút hívott össze tanács
kozásra, kik közül megjelentek, vagy más úton jelentették csatlakozásukat a 
következők: dr. Balogh Jenő, Benedek Elek, Berecz Antal, Bogisich Mihály, 
dr. Bókay János, Borovitz Gizella, dr. Bosányi Iván, Bőké Gyuláné, Emich 
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Gusztávné, dr. Erőss Gyula, lovag Falk Zsigmond, dr. Faragó Gyula, 
dr. Fekete Gyula, Halász Ferencz, Hampelné Pulszky Polixéna, özv. Herich 
Karolyné, dr. Katona Béla, Králik Lajosné, dr. Lévay József, dr. Lichtenberg 
Kornél, báró Malcomes Jeromosné, Neumann Árminné, Peres Sándor, Pivár 
Ignácz, Rakovszky István, Rákosi Jenő, Rickl Gyula, Scherer István, dr. Sza-
lárdi Mór, Tabódy József és Tóth József. A megjelentek egyhangú lelkese
déssel fogadták a kongresszus eszméjét s elhatározták, hogy az előkészítés 
munkájára a Budapesten székelő s gyermekvédelemmel foglalkozó egyesületek 
hivassanak fel. Ez iránt a felhívás szeptember 15-én bocsáttatott ki s ennek 
folytán a következő egyesületek jelentették ki, hogy az előkészítésben kikül
dötteik által részt vesznek: 

Budapesti első gyermekmenhely-egyesület; 
Budapest—józsefvárosi kisdedóvó-egylet; 
Budapesti népoktatási kör ; 
Budapest—tabáni kisdedóvó-egylet; 

5 Budapesti (budai) tanitó-egylet; 
Emberbaráti tanintézetek nevelőinek országos egylete ; 
Eötvös-alap országos egyesület; 
Fővárosi szegénygyermekkert-egyesület; 
Kézimunkára nevelő országos egyesület; 

10 Kisdednevelők országos egyesülete ; 
Klotild szeretetház- egyesület; 
Magyar gazdasszonyok országos egylete ; 
Magyarországi központi Fröbel-nőegylet; 
Magyar izraelita kézmű- és földmívelési egylet; 

15 Magyar paedagogiai társaság ; 
Mária ,Dorothea-egylet; 
Nagypénteki református-társaság; 
Népnevelők budapesti egyesülete ; 
Országos gyermekvédő-egyesület; 

20 Országos kisdedóvó-egyesület; 
Országos nőképző-egyesület; 
Önkéntes ápoló, gyámolító és oktató nővérek rendje; 
Pesti első bölcsőde-egylet; 
Pesti izraelita-nőegylet; 

25 Protestáns országos árvaegylet; 
»Szeretet« stb. országos egyesület; 
Szünidei gyermektelep-egyesület. 

Az egyesületek kiküldöttei, valamint a székesfővárosban lakó ember
barátok közreműködése biztosítva lévén, az alakuló nagygyűlés 1897. október 
24-ére hivatott össze. E napon a székes főváros közgyűlési terme megtelt az 
egyesületek kiküldötteível és érdeklődőkkel, kiket az ez alkalomra elnökül 
felkért Rakovszky István v. b. t. t., az állami számvevőszék elnöke, a gyermek
védelem és jótékonyság terén általánosan ismert, kiváló buzgalmú emberbarát 
üdvözölt, meleg s emelkedett szellemben tartott beszéddel. Majd dr. Faragó 



Gyula előadó ismertette a kongresszus előkészítése érdekében eddig történ
teket, végül György Aladár olvasta íel nagyhatású értekezését a gyermekvédő
kongresszus fontosságáról. ' t 

A megjelentek az előadottak kapcsán egyhangúlag elhatározták, hogy 
Budapesten nemzetközi gyermekvédő-kongresszus rendeztessék s elfogadták 
az ideiglenes ügyrendet, melynek főbb pontjai a következők: 

1. A kongresszus előkészítésére a hatóságok képviselőiből, az egyesüle
tek kiküldötteiből, az előértekezlet tagjaiból és érdeklődőkből 200 tagú elő-
készitő-bizottság alakittassék. 

2. A gyermekvédelem minden ága felöleltessék s ennélfogva a következő 
szakosztályok és bizottságok alakíttassanak meg: 

a) orvosi szakosztály, 
b) jogi szakosztály, 
c) paedagogiai szakosztály, 
d) jótékonysági szakosztály, 
e) emberbaráti szakosztály, 
/ ) kiállítási bizottság, 
g) irodalmi bizottság, és 
li) ünnepélyrendező és gyűjtő bizottság. 

3. A folyó ügyek vezetését a szakosztályi és bizottsági elnökök és titkárok
ból álló »igazgatóság« végezze, mely gondoskodjék: 

a szakosztályok és bizottságok megalakításáról s javaslatot terjeszszen 
elő a kongresszus idejét és szabályzatát, valamint a kongresszuson tárgyalandó 
tételeket illetőleg. 

4. Az előkészítő'bizottság tagjai több szakosztályban és albizottságban 
is működhetnek. 

5. A szakosztályok elnökeit a nagygyűlés választja, a tisztikart azonban, 
mely állhat 2 alelnök, 1 titkár és jegyzőkből, minden szakosztály és bizottság 
szabadon alakithatja meg. 

6. A kongresszus igazgatósága gondoskodik a kongresszusi iroda létesíté
séről s a tagok tájékoztatása végett időről-időre értesítőt ad ki, a mely a 
tagoknak díjtalanul küldetik meg. 

A nagygyűlés végül az előkészítő-bizottság elnökéül megválasztotta: 
Rakovszky István v. b. t. t., az állami számvevőszék elnökét ; 

az orvosi szakosztály elnökévé: Dr. Bókay János egyetemi tanárt, 
a jogi szakosztály elnökévé: Dr. Csemegi Károly v. b. t. t., 
a paedagogiai szakosztály elnökévé : Péterfy Sándor kir. tanácsost, 
a jótékonysági szakosztály elnökévé : báró Malcomes Jeromosnét, 
az emberbaráti szakosztály elnökévé: gróf Teleki Géza v. b. t. t., 
az irodalmi bízottság elnökévé : Rákosi Jenőt, az »Otthon« írók és hírlap

írók egyesületének elnökét, 
az ünnepély rendező és gyűjtő bízottság elnökévé: báró Dániel Ernőnét, 
a kiállítási bizottság elnökévé: Dr. Kovács Gyula kir. tanácsost, 
titkárul: Scherer Istvánt, a »Szeretet« stb. országos egyesület titkárát. 
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A bizottság tagjaiul megválasztattak: 

Abonyi József dr. 
Andor Endre dr. 
Ágai Adolf dr. 
Bakonyi Kálmán dr. 
Balázs Béla dr. 
Balogh Jenő dr. 
Batek Frigyes dr. 
Baumgarten Izidor dr. 
Beck Hugó dr. 
Beksics Gusztávné 
Benedek Elek 
Beniczky Lajos 
Benyovits Lajos dr. 
Berecz Antal 
Berinza János 
hevesi Bischitz Dávidné 
Bogdány Lajosné 
Bogisich Mihály 
Bókay János dr. 
Borszéky Soma 
Borszéky Sománé 
Borovitz Gizella 
Borbély Sándor 
Bossányi Iván dr. 
Bossányi Ivánné 
Bőké Gyula dr. 
Bőké Gyuláné 
Brocskó Lajos 
Bruck Miksa dr. 
Budinszky Károlyné 
Bulyovszky Aladárné 
Chorin Ferencz dr. 
Csiky Kálmánná 
Csillag Gyula dr. 
Csillag Máté dr. 
Dégen Gusztáv dr. 
Dirner Gusztáv dr. 
Doleschall Alfréd dr. 
Drescher Irma 
Ebner János dr. 
Edvi Illés Károly dr. 
Emich Gusztávné 
Erdélyi Sándor dr. 
Erőss Gyula dr. 
t'alk Zsigmond lovag 
Faragó Gyula dr. 
Fáy Béláné 
Fayer László dr. 
Fekete Gyula dr. 
Fodor Ármin dr. 
Fodor József dr. 
Forray Ferencz 

Frank Ödön dr. 
Frivaldszky Jánosné 
Fürst Ida nővér 
Gaál Vilma 
Gajzágó Manó 
Geguss Gusztáv dr. 
Gelléri Mór 
Gerlóczy Zsigmond dr. 
Gonda Dezső dr. 
Grósz Gyula dr. 
Grósz Sándor dr. 
Grünberger Lipót 
Guttenberg Pál 
Gyomay Zsigmond dr. 
György Aladár 
Hainiss Géza dr. 
Halász Irma 
Hampelne Pulszky Polyxena 
Hartenstein Zsigmond 
Haypál Benő 
Hegedűs István dr. 
Hegedűs Sándorné 
Herich Károlyné 
Hollán Ernőné 
Horváth János 
Horváth Ferencz dr. 
Hőgyes Ferencz dr. 
Huszár Kálmán dr. 
Illés József dr. 
Ilkey Sándorné 
Jusits Teréz 
Kállay Miklós dr. 
Kanócz István 
Karsay Sándor dr. 
Katona Béla dr. 
Kauders Hermin 
Keglevich Arthurné grófné 
Kemény Dávid 
Kenedy Géza dr. 
Kiss Áron dr. 
Klein Fülöp dr. 
Kléh István 
Koller Gyula dr. 
Komáromy Lajos 
Komáry Erzsébet 
Kónya József dr. 
Kovács Gyuláné 
Kovács János dr. 
Környei Ede dr. 
Králik Lajosné 
Kugler Jánosné 
Kun Béla dr. 



Lakics Vendel 
László Zsigmond 
Lederer Ábrahám 
Lévay József dr. 
Lichtenberg Kornél dr. 
Liebermann Leó dr. 
Lindner Samu dr. 
Lőwy Etelka 
Magyar József 
Mandello Károly dr. 
Mártonffy Márton 
Márkus Dezső dr. 
Mátray Arnold 
Medek Vinczéné 
Morlin Emil dr. 
Nagy Gáborné 
Neumann Ármin dr. 
Neumann Árminná 
gárdonyi Neumann Frigyesné 
Neuschlosz Marczel 
Németh József dr. 
Niamesny Mihály dr. 
Novelly Antal 
Nóvák Lajos 
Parlaghy Ferencz 
Peres Sándor 
Perényi István dr. 
Perl Soma dr. 
Pivár Ignácz 
Pósa Lajos 
Radó Lipót dr. 
Radnay Jenőné 
Radenich Gézáné 
Reiner Ignácz dr. 
Reviczky Gizella br, nővér 
Rickl Gyula dr. 
Rimanóczy Lajos 
Rodiczky Jenő dr. 
Rónay János dr. f 
Rosenzvveig Saphir Sarolta 
Rózsavölgyi Gyula 
Rudnay Józsefné 
Salamon Ödön 
Saxlehner Andrásné 
Schermann Adolf dr. 
Schön József 
Schönfeld Hermina 
Schreiber Mórné 

Schuschny Henrik dr. 
Schwarcz Gyula 
Seladits Károly dr. 
Sipőcz László dr. 
Sretvizer Lajos 
Sturm Albert 
Szabó Dezső 
Szabó József igazg. 
Szabó József dr. 
Szabó Sándor dr. 
Szalárdi Mór dr. 
Szatmári Mór 
Szedenits Zoltán dr. 
Székely Ferencz dr. 
Szigethy Gyuláné 
Szirmai Richárd 
Szivák Imre dr. 
Szokolay Kornélné 
Szontagh Félix dr. 
Szőcs András 
Szterényi József 
Tabódy József 
Takács László 
Tarnay János dr. 
Tatay Adolf dr. 
Tatay Adolfné 
Teleki Sándor gróf 
Teleki Sándorné grófnő 
Temesvári Rezső dr. 
Tichy Józsefné 
Tomkowné Szita Lenke 
Tóth József 
Tóth Gerő 
Tóth Lajos dr. 
Török Aurél dr. 
Ujváry Béla 
Vámos Gyula dr. 
Vámossy Mihály 
Vámbéry Rusztem dr. 
Varga Ferencz dr. 
Vavrik Béla dr. 
Verédy Károly dr. 
Vészi József 
Villányi Alajos 
Vojnits Lászlóné 
Waldmann Fülöp 
Wartháné Hugonnay Vilma grófnő 
Zipernovszky Károlyné. 

A kongresszus általános és különleges czélját az alakuló nagygyűlésen 
az elnöki üdvözlő beszéd irta körül, mely szerint a kongresszusra kettős fel
adat hárul: 1. hogy tisztázza azokat a kérdéseket, melyek a gyermekek védelmi 
ügyére vonatkoznak s megállapitsa azokat az irányelveket, melyek szerint a 
védelmet intézni kell s 



2. hogy bemutassa azokat az eredményeket, melyeket hazánk e téren 
eddig elért. 

Az igazgatóság e kettős feladatot tartotta szem előtt működésében s hisz-
szük, hogy mindkettőnek sikeresen meg is felelt. 

A kongresszus jellegének megállapítása beható tanácskozás tárgyát képezte, 
melynek eredménye az lett, hogy társadalmi és nem hivatalos jellegűnek kivánta 
azt az előkészítő-bizottság tekinteni; de kívánatosnak jelezte ugyanakkor, hogy 
az előkészítés munkájában a hatóságok képviselői is részt vegyenek. 

2. Az igazgatóság, szakosztályok és bizottságok működése. 

Az igazgatóság tisztikara a következőleg alakíttatott meg: 
Elnök: gróf Teleki Géza v. b. t. t. 
Ügyvivő alelnök: Dr. Katona Béla kir. főügyész-helyettes. 
Titkár és irodavezető: Scherer István. 
Pénztárnok: Dr. Mandello Károly s illetőleg 1899 májustól Dr. Szabó 

József ügyvéd. 
Az igazgatóság működése első sorban arra irányult, hogy a gyermek

védelem ügyével foglalkozó hatóságokat, egyesületeket, egyeseket, általában a 
kongresszus érdekében közreműködni hivatottakat megnyerje, egyesítse s 
ezáltal a kongresszus sikerét biztosítsa. Mindjárt az első, 1897. nov. 10-én 
tartott üléséből felterjesztést intézett a hatóságokhoz, hogy az előkészítő-
bizottságba a maguk részéről egy-egy megbízottat küldeni szíveskedjenek. 

E kérelem folytán megbizottakul kiküldettek .• 
A belügyministerium részéről: Kanócz István minist, osztálytanácsos. 
A kereskedelemügyi ministerium részéről: Felszeghy Ferencz iparfelügyelő, 

illetőleg. Menczer Árpád iparfelügyelő. 
Az igazságügyi ministerium részéről: Dr. Lévay József segédtitkár. 
A vallás- és közoktatásügyi ministerium részéről: Dr. nárai Szabó Sándor 

titkár, illetőleg Roboz József igazgató. 
A székes főváros tanácsa részéről: Dr. élQvéáy Károly kir. tanácsos, 

tanfelügyelő. 
A kir, főügyészség részéről: Hammersberg Jenő kir. főügyész. 
Pestmegye részéről: gróf Csáky László, aljegyző. 
Ugyancsak ezen első ülésből küldetett ki az első felhívás hazánk 

emberbarátaihoz és hatóságaihoz s ezen kivül kiadatott a Kongresszusi Érte
sítő 2. száma. Az első már előbb megjelent. 

A kongresszus egyik czéljának megfelelőleg, hogy a hazai állapotok fel
tüntetése lehetővé váljék, felkérte a megyei törvényhatóságokat, hogy a megye 
területén fennálló gyermekvédelmi intézményekre vonatkozó adatokat (árvaház, 
szeretetház, siketnémák, vakok vagy hülyék intézete) stb. összegyűjtve a 
kongresszus vezetőségének rendelkezésére bocsátani szíveskedjenek. Ugyanily 
czélból felkérte a jótékony-egyesületeket is. 



E felkérés folytán számos megye, valamint egyesület is beküldte az ada
tokat, melyek a kongresszus »Gyermekvédő-intézetek Magyarországon* czímű 
kiadvánjfában használtattak fel. 

Az igazságügyi, vallás- és közoktatásügyi ministeriumokhoz, továbbá a 
székes főváros hatóságához is felterjesztés intéztetett, hogy a javitó intézetek, 
illetőleg gyógypaedagogiai intézetek, valamint a székes főváros intézményeiről 
is külön füzeteket bocsássanak közre ugy magyar, valamint franczia nyelven. 

A hazai viszonj-ok feltüntetésére szolgált a kiállítás is, melyről a kiállítási 
bizottság működésének vázolása alkalmával emlékezünk meg. 

Nagy súlyt helĵ ezett az igazgatóság arra is, hogy a külföld méltóan 
képviseltessék. Az anyagi eszközök csekélysége miatt le kellett ugyan mondania 
arról, hogy az igazgatóság tagjai közül többeket külföldre küldjön ki, hogj' 
ott a kongresszus ügyét előmozdítsák s az emberbarátokat a közreműködésre 
személyesen felkérjék, de azért megtett minden lehetőt, hogy őket megnyerje 
s részint közvetve az ismerősök utján, részint Írásban kérte ki támogatásukat. 
Ugyancsak az anyagi eszközök hiánya akadályozta meg annak a tervnek a 
keresztülvitelét is, hogy Európa minden államában, sőt a többi világrészekben 
is fiókbizottságok alakíttassanak. Történtek ugyan ez irányban is lépések, de 
ezek kellő eredményre nem vezettek. 

Tekintettel a kongresszus társadahni jellegére, hivatalos meghívás a kül
földi államok kormányaihoz nem küldetett, de ezen államok emberbarátai s a 
gyermekvédő intézetek fentartói meghivattak. A külföldi sajtó is kapott időről-_ 
időre tájékoztató közleményeket a kongresszusról. 

Intézkedett az igazgatóság az iránt is, hogy a külföld intézeteiről s a 
gyermekvédelem érdekében történt intézkedésekről tájékoztatást nj'ujthasson 
a kongresszus tagjainak. A m. kir. ministerelnök úr útján ugyanis felkéretett 
a külügyminiszter úr, hogy a követségek közreműködésével szerezze meg az 
egyes államoktól az adatokat. Sikerült ez úton megszerezni Angolország, 
Bajorország, Dánia, Francziaország, Hollandia, Németország, Olaszország, 
Oroszország, Portugallia, Spanyolország, Svéd- és Norvégország, Szászország, 
Schweiz köztársaság és Würtemberg királyság intézményeire vonatkozó nag}'-
becsű anyagot, melynek feldolgozása — miután több államtól csak a kon
gresszus előtt néhány héttel kaphattuk, meg a nyomtatványokat — a kon
gresszus idejére el nem készülhetett. E művek, jelentések, törvénj^ek stb. a 
kiállításon mutattattak be, a hazai hason irányú művekkel egyetemben és 
jelenleg a tudományos felhasználhatás czéljából az országos tanszermúzeumban 
és paedagogiai könj'vtárban helyeztettek el. 

A Parisban székelő »Société Internationale pour l'étude des questions 
d'Assistance« az igazgatóság meghívására a legmelegebb hangon üdvözölte az 
előkészítő bizottságot s megígérte, hogy nemcsak a franczia emberbarátok 
figyelmét hivja fel a kongresszusra, de ő maga is részt vesz a kiállításban 
kiadványaival. 

Az Anversben 1898-ban tartott javitó-ügyi kongresszust átiratban hivta 
meg az előkészítő-bizottság; e meghívást dr. Lévay József az igazságügy
miniszter kiküldötte, az igazgatóság nevében élőszóval is tolmácsolta. 



10 

Az igazgatóság intézkedéseit siker koronázta, mert rövid idő múlva nem
csak tagokul jelentkeztek a külföldiek, hanem egymás után érkeztek az államok 
hatóságaitól is megkeresések, melyek a kongresszusról tájékoztatást kívántak. 
Különösen megtisztelő volt az igazgatóságra nézve Erzsébet Mawrikewna orosz 
nagyherczegnőnek, Constantin Constantinovits nagyherczeg nejének, a külügy
minisztérium utján közlött megkeresése, hogy a kongresszusra vonatkozó 
minden irat megküldessék számára. 

A hazai és külföldi emberbarátok támogatására igy biztos kilátás lévén, 
a kongresszus tárgyalásainak anyagát állapította meg az igazgatóság. 

Mindenekelőtt felhívta a szakosztályok megválasztott elnökeit, hogy a 
szakosztályok megalakításáról, előadók kijelöléséről s a tételek megállapitásáról 
gondoskodjanak. 

A szakosztályok még az 1897. év folyamán meg is alakultak, tételeiket 
megállapították s egyúttal kijelölték az előadóikat. 

A tételeket az igazgatóság javaslata alapján az 1898. évi április hó 26-ikí 
nagygyűlés hagyta jóvá. 

Terünk szűk volta miatt a szakosztályok tevékenységét bővebben nem 
ismertethetjük s azért csak a következőket közöljük: 

a) Jogi szakosztály: 
Elnök: Dr. Csemegi Károly s ennek halála után dr. Székely Ferencz. 
Alelnökök: Dr. Chorin Ferencz. 

Dr. Kenedi Géza. 
Titkár: Dr. Vámbéry Rusztem. 
Jegyző: Dr. Niamesny Mihály. 

Tételek: 
1. Szükségesek-e a törvényes intézkedések a szülői hatalom korlátozá

sára, ha annak embertelen gyakorlata a gyermek életét, vagy testi épségét 
veszélyezteti, vagy ha a szülői hatalom korlátlan fentartása által a gyermek 
előreláthatólag a társadalomra veszélyessé válik; illetőleg erkölcsi elzüllésnek 
tétetik ki? 

És ha igen: melyek ez intézkedések ? 
2. A bűnvádi eljárás folyama alatt minő intézkedések szükségesek a kis

korúak védelmére? 
3. Mely különbségek tartandók fenn a törvényes és törvénytelen gyer

mekek jogi állására vonatkozólag a polgári törvényekben ? 

b) Orvosi szakosztály: 
Elnök: Dr. Bókay János. 
Alelnök: Dr. Erőss Gyula. 
Titkár: Dr. Faragó Gyula. 
Jegyző: Dr. Grosz Gyula. 

Tételek: 
1. A gyermek egészségügye a családban. 
2. Gondoskodás a lelenczekről, a vagyontalan és elzüllött gyermekekről. 
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3. Gondoskodás a beteg és testi fogyatkozásokban szenvedő gyermekekről. 
4. Játszó- és üdülőhelyek. 
5. Iskola-egészségügy. 
6. Ipari és egyéb munkával foglalkozó gyermekek egészségügye. 
7. Alkoholismus. 

e) Paedagogiai szakosztály. 
Elnök: Péterfy Sándor. 
Alelnök: Sretvizer Lajos. 
Titkár: Peres Sándor. 
Jegyző: Dr. Málnai Mihály. 

Tételek: 
1. A vallás-erkölcsi nevelést hogyan tehetnők a gyermek nagj^hatású 

védőjévé? 
2. A kisdedóvó-intézetek inkább védő (óvó) intézetek, avagy inkább ne

velőintézetek legyenek-e ? 
3. A házi nevelés ferdeségei a gyermekvédelem szempontjából. 
4. Tapasztaljuk-e a gyermekek kora érettségét és ennek káros következ

ményeit s mit tehetünk ellenök? 
5. A gyermekeknek szánt irodalom és művészet miben vétkezik sokszor 

gyermekeink szellemi élete ellen ? 
6. Vannak-e a mai iskola belső életében tényezők, a melyek a gyermek

védelem szempontjából módositandók ? 

d) Jótékonysági szakosztály. 
Elnök: Báró Malcomes Jeromosné. 
Társelnök: Gajzágó Manó. 
Alelnökök: Dr. Dégen Gusztáv, Dr. Roditzky Jenő. 
Titkárok: Dr. Bakonyi Kálmán, Dr. Németh József. 
Jegyző: Salamon Ödön. 

Tételek: 
1. A városok munkásnegyedeiben, a szegényebb sorsú munkásnép által 

lakott vidékeken és a pusztákon levő iskolák és óvodák mellett állandó táp
intézetek állíttassanak. 

2. A szegény gyermekek felruházása lehetőleg titokban történjék. 
3. A szünidei gyermektelepek az üdülőhelyek intézményével kapcsolatba 

hozandók, e mellett gondoskodni kell a beteges városi gyermekek elhelyezésé
ről családoknál. A munkára távozó szegény szülők gyermekei, még a csecse--
mők is, állandó helyen gondoztassanak. 

4. A földmivelési telepek, műhelyek, árvaházak és menedékházak mun
kára nevelés szerint rendeztessenek be. 

e) Emberbaráti szakosztály. 
Elnök: Gróf Teleki Géza. 
Alelnökök: Dr. Dégen Gusztáv, gróf Teleki Sándor. 
Titkár: Scherer István. 
Jegyző: Kemény Dávid. 
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Tételek: 
1. A családtalan gyermekek intézetekben, vagy egyes családokban nyer

nek-e megfelelőbb nevelést? 
2. Milyen legyen a javitó-intézetek berendezése, hogy az erkölcsi nevelés 

minél szebb eredményeket mutasson fel ? 
3. Mennyiben felelne meg egy munkás-menhely gyermekek számára, a 

hol idejüket bizonyos díjazás mellett hasznos foglalkozással töltenék; minő 
hatása volna ennek a gyermek erkölcsi érzületére ? 

4. Az iskolai szünetek felhasználása az erkölcsi nevelés érdekében. 
5. A hazugság és koldulás vágya és ellenszere. 
6. A testi és szellemi fogyatékosok {a) vakok, b) síketnémák, c) hülyék 

[idióták és imbecílusok], d) gyengeelméjűek, e) gyengetehetségűek, f) epilep
tikusok) ügye. 

A szakosztályok javaslata alapján a megállapított tételek előadására az 
igazgatóság nemcsak a hazai nevesebb emberbarátokat, de a külföldiek közül 
is számosakat kért fel, úgy hogy az egyes tételeknek kidolgozására és elő
adására 2—3 előadót is sikerült megnyernie. 

Az erkölcsi siker így biztosítva lévén, anyagi eszközök megszerzése ké
pezte az igazgatóság feladatát. 

Segélynyújtásra s anyagi támogatásra felkérte az igazgatóság a m. kir. 
kormányt s különösen a belügyi, igazságügyi, vallás- és közoktatásügyi, 
valamint a kereskedelemügyi minisztériumokat; a székes fővárost, továbbá 
egyeseket. 

A m. kír, kormány ez irányban is hathatósan támogatta az előkészítő-
bizottságot s az igazságügyi minisztérium 10.000 forintot vett fel az 1899. évi 
költségvetésbe a kongresszussal egybekötött költségeknek fedezésére, mely 
összegből 2000 forintot az előkészitő-bizottság rendelkezésére bocsátott, 8000 
forint pedig a javitó-intézetek monográfiájának magyar és franczia nyelven 
való kiadásának, valamint a kongresszussal kapcsolatos kiállítás azon részének 
költségeit fedezte, mely a szabadságukban törvényesen korlátozott gyermekek 
javítását és nevelését tüntette föl. 

A belügyi minisztérium 500 frt segélylyel járult a költségek fedezéséhez, 
a kereskedelemügyi minisztérium pedig a kiállítás czéljaira átengedte a város
ligeti iparcsarnok egy részét s díjtalanul rendelkezésére bocsátotta a kongresz-
szusnak a kiállításhoz szükséges szekrén3'eket. 

A székes főváros közönsége 4000 frt költséget szavazott meg a rende
zés czéljaira, azonkívül tetemes áldozatokat hozott a kiállítás sikere érdekében 
s kiadta a székes főváros emberbaráti intézeteinek monográfiáját. 

Egyesektől a következő adományok folytak be: 
Gróf Zichy Leona úrnőtől 100 frt 
A »Rabsegélyző« egyesülettől 100 » 
Gróf Vigyázó Sándorné úrnőtől . 50 » 
Dr. Schlauch Lőríncz bíbornok-érsek úrtól . . . 50 /> 
Báró Harkányi Frigyes úrtól 50 » 
Thék Endre úrtól 50 » 
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Báró Levvi Adolf Scander úrtól Firenze . . . 100 frank 
Enyedy Lukácsné úrnőtől 25 frt 
Schmidt-Ordódy Hedvig úrnőtől 25 » 
Trencsén vármegye közönségétől 25 •> 
Magyar izr. kézműves-egylettől 25 >> 
Kecskemét várostól 20 » 
Baán Sándor úrtól 15 » 
Liebermann Leó úrtól 15 » 
Dr. Mandello Károly úrtól 15 » 
Dr. Balogh Jenő úrtól 15 » 
Gróf Teleki Gézáné úrnőtől 10 » 
Neuschlosz Marczel úrtól 10 » 
Özv. Saxláhner Andrásné úrnőtől 10 '> 
Izraelita nőegylettől 10 » 
Zion jótékony-egylettől • 10 » 
Lederer testvérektől 5 » 
Nagy-Rőcze várostól 2 » 
Basahid községtől 1 » 

Pénzbeli adományokon kivül egyébként támogatást nyújtottak: a Pesti 
könyvnyomda részvénytársaság, mely nyomtatványainkat mérsékelt árban 
készítette el; PoUák J. B. szállító czég, mely a kiállitásra érkező tárgyaknak 
az iparcsarnokba való szállítását díjtalanul eszközölte; Dr. Mandello Károly, 
a ki a pénzszámadáshoz szükséges könyveket adta és György Aladár, a ki 
az előkészítő-bizottság megalakításáig felmerült költségeket fedezte. 

Anyagilag is biztosítva lévén a kongresszus síkere, az igazgatóság azzal 
a javaslattal lépett a nagygyűlés elé, hogy a kongresszus ideje 1899. évi 
szeptember hó 13—17 napjaira tűzessék ki s egyúttal javasolta, hogy a 
kongresszus védnökéül József kir. főherczeg Ő Fensége kéressék fel. 

Az 1898. évi április hó 26-án tartott nagygyűlés ezen javaslatokat egy
hangúlag magáévá tette s József kir. főherczeget, a kinek a gyermekvédelem 
érdekében kifejtett áldásos tevékenysége minden emberbarát mélyen érzett 
háláját érdemelte ki s a kinek nevét édes hazánk minden polgára kegyelettel 
hangoztatja, lelkes éljenzéssel a kongresszus védnökéül választotta meg s 
báró Malcomes Jeromosné, gróf Könígsegg Fídélné, gróf Klebelsberg Béláné, 
Dr. Katona Béla és Scherer István tagokból álló küldöttséget választott, a kik 
Ő Fenségét a védnökség elfogadására felkérjék. A küldöttség sikerrel járt el 
megbízatásában, mert 0 Fensége, hazánk legelső gyermekvédője, a védnök
séget elfogadni kegyeskedett. 

Ugyancsak ezen nagygyűlés tárgyalta és fogadta el a György Aladár által 
készített szabályzatot, melyet azután a kongresszus is egyhangúlag elfogadott. 

A kongresszus iránt nyilvánuló érdeklődés szükségessé tette, hogy a köz
ponti iroda már 1898. októberében szerveztessék. Ez eleinte a Sándor-utcza 
38. szám alatt, majd 1899. február 1-étől a VIII. József-körút 43. szám alatti 
épületben helyeztetett el. 

A közönség és a tagok tájékoztatására időnként »Ertesítő« adatott ki. 
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melyből a kongresszust megelőzőleg magyar nyelven 7 szám, német és fran-
czia nyelven 1 — 1 szám jelent meg, a kongresszus napjaiban pedig naponta 
adatott ki 1 — 1 szám magyar és franczia nyelven. A szerkesztés nehéz mun
káját a főtitkár segédkezésével Cziklay Lajos, az irodalmi bizottság alelnöke 
volt szives teljesíteni. 

A bizottságok közül legkorábban a kiállítási bizottság működött. Tiszti
kára a következőkép alakult meg: 

Elnök : Dr. Kovács Gyula, kir, tanácsos. 
Titkár: Dr. Bálint Géza közgazdasági író. 
Jegyző: Kullmann Géza m. á. v. fogalmazó. 
A bizottság a kiállítási programm tervezetét ol\''kép állította össze, hogy 

hat csoportba a hazai, a hetedikbe pedig a külföldi kiállítók soroztattak. 
Legnagyobb gondot a kiállítás helyének megállapítása okozott. Első 

sorban a magyar nemzeti múzeum előcsarnokát vélte a bízottság alkalmasnak 
s a vallás- és közoktatási minisztérium szives is volt ezt átengedni, mivel 
azonban a kiállítók oly tekintélyes számban jelentkeztek, hogy a múzeum 
előcsarnoka kicsinynek bizonyult, a városligeti iparcsarnok középső része 
kéretett el a kereskedelemügyi minisztériumtól. 

A bizottság, különösen annak elnöke, lázas tevékenységgel dolgozott, 
de egyúttal fényes sikerrel is, mert a kereskedelemügyi minisztérium támoga
tásával, a mely a kiállítási szekrényeket díjtalanul engedte át s a szállítóknak 
díjmérséklést nyújtott, tanulságos s a gyermekvédelem minden ágára kiter
jedő s Ízléses elhelyezésii csoportozatokat állított össze, melyekkel osztatlan 
elismerést vívott ki. 

Az irodalmi bizottság Rákosi Jenő elnöklete alatt működött s időről-időre 
a hazai és külföldi sajtót tájékoztatta az előkészitőbízottság működése felől. 

Az ünnepélyrendező és gyüjtőbizottság Dr. Hegedűs Sándorné úrnő 
elnöklete alatt buzgólkodott a kongresszus külső fényének sikerén. 

AlelnököMl megválasztattak: Csiky Kálmánné, 
Neumann Ármínné, 
Rudnay Józsefné, 
Zipernovszky Károlyné; 

titkárul: Dr. Szabó József; 
jegyzőkül: Fischer Árpád, 

Gyarmathy Miklós, 
Dr. Kovács Ernő. 

A bizottság több ülésben tanácskozott a teendők felől s a következő 
programmot állította össze; 

a) szept. 12-én ismerkedési estély a Royal-szállodában; 
b) szept. 13-án délután kirándulás a Svábhegyre, Margitszigetre ; 
c) 13., 14., 15. és 16-án délután a budapesti intézetek megtekintése; 
d) 16-án délután a Brunswik-emléktábla leleplezése ; 
e) 17-én kirándulás Vácz-Zebegényre ; 
f) 18-án kirándulás Crkveniczára a »László-gyermekotthon« megtekin

tésére. 
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Gondoskodott a bizottság arról, hogy a kongresszus tagjai a vasutakon 
és hajókon 507'̂  árkedvezményt kapjanak; hogy az intézetekbe kalauzok 
vezessék a látogatókat; hogy az idegenek kalauzolására állandóan rendelke
zésre álljon az illető n3 êlvét értő egyén; hogy a tagok levelezéseiket az 
országházban elhelyezett postahivatal utján végezhessék; hogy a kongresszus 
tagjai jelvényekkel láttassanak el, mely nekik az intézetek és kiállítás meg
tekintésénél szabad bemenetet biztositson; hogy a tagok a »Royal« és )>Pannonia« 
szállodákban mérsékelt lakást nyerhessenek ; egyszóval minden irányban meg
tette az intézkedéseket, hogy a tagok kényelme biztosittassék s napi tanács
kozások befejeztével tanulságos és kellemes szórakozásban részesüljenek. 

Az igazgatóság szept. 6-iki ülésében a szakosztályok és bizottságok 
intézkedéseit jóváhagyta és a megnyitó ülésre meghívta a m. kir. kormányt, 
a törvényhozás mindkét házát, a külföldi államok consulait, a székesfőváros 
hatóságát, a budapesti különböző hatóságokat, testületeket, egyesületeket. 
Az ülések megtarthatására a főrendiház és képviselőház termeit kérte el. 
Mindent elkövetett tehát, hogy úgy az erkölcsi siker eléressék, valamint a külső 
fény is méltó legyen. 

Az előkészitő-bizottság tevékenységéről álljon itt még a következő sta
tisztika : 

az előkészítő nagybizottság összesen 4 gyűlést; 
az igazgatóság » 12 » és 16 értekezletet; 
a szakosztáh^ok és bizottságok » 41 » tartottak, ezenkívül az 

elnökség hetenkint egyszer gyűlt össze tanácskozásra. 
Az iroda forgalma 1.400 ügyszám, mintegy 2.000 ügyirattal (nem szá

mítva az egy-egy ügj'szám alatt szétküldött felhívásokat, köriratokat, értesí
tőket, á melyeknek száma 13 és 14 ezer közt váltakozik). 





II. 

A kongresszus összülései. 





Előértekezlet 
zeptember hó 12-én délután 5 órakor a Royal-szálloda termében. 

Elnök: Dr. Katona Béla. 
Jegyző: Scherer István. 

Megjelent mintegy 30 külföldi és 150 hazai tag és számos vendég.-
Dr. Katona Béla: Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! 
Az előkészítő bizottság elnökének időleges akadályoztatása folytán nekem 

jutott a kiváló szerencse, hogy önöket, mint a nemzetközi gj^ermekvédő kon
gresszusra egybegyűlteket üdvözöljem. 

Örömmel és szivem mélyéből teszem ezt, mert nem ismerek nemesebb 
feladatot, mint a gyermekek védelmét s ezzel a jövő nemzedék úgy testi, mint 
erkölcsi helyes irányú fejlődésének biztosítását. 

Mert hiszen a gyermek a mi életünk öröme, a jövő reménye, munkánk 
gyümölcsének és félbenmaradt törekvéseinknek örököse. (Helyeslés.) 

Az összesség szempontjából pedig ők lesznek egy emberöltő után a nemzet 
vezetői és munkásai — a jövő társadalom. 

Kell tehát, hogy egészségben, jó erkölcsben és szeretetben növekedjenek 
fel, mert csak úgy válthatják be a hozzájuk fűzött reményeket s igy lesznek 
képesek feladataik megoldására. (Helyeslés.) 

Sokszor látjuk, hogy a gyermek még szülei mellett is, sőt azok ellenére 
a társadalom védelmére szorul: mennyivel súlyosabb még azoknak a helyzete, 
a kik zsenge korban, szülők nélkül, támasz nélkül maradnak a világban s még 
súlyosabb, a kik születésükkel már homlokukon hordják a törvénytelenségnek 
— a jelen viszonyok közt — eltörülhetlen bélyegét. 

Ezrek és százezrek pusztulnak el a gond, felügyelet és védelem hiányában, 
ezrek válnak a társadalom haszon nélküli terhelve s százak és ezrek annak 
gyűlölködő ellenségeivé. 

Pedig mindezekkel velők született az isteni szikra, hogy őket emberekké 
— s ki tudja — talán nagy szellemekké tegye; bűn volna tehát, halálos bűn 
az emberiség, önmagunk és a társadalom ellen, hogy őket veszni hagyjuk, 
holott velük a nemzetnek, az emberiségnek eleven tőkéjét, munkaerejét, nagy 
alkotásokra képesítő egységét növelhetnők. 



Ezen a ponton, ezen a kérdésen fordul meg az emberiség haladása, 
nemes, fejlődése. 

És ezt a kérdést csak a sziv és ész együttérzésével oldhatjuk meg. 
(Helyeslés.) 

Szerető jó szivvel, a mely gyöngédséggel pótolja a szülők hiányát s fel
ismeri a féregként tehetetlen csecsemőben a testvért, az Isten képére alkotott 
embert és észszel, a mely belát a jövő nagy küzdelmeibe és elhárítani igyekszik 
a méreganyagot, a gyűlöletben felnevekedők anarchiáját, hogy necsak meg
védje, de velők is erősbitse az igaz emberi társadalmat, az egyenlő jogokon 
és szereteten nyugvó békés fejlődés társadalmát. 

Önök, a kik itt megjelentek, eljövetelükkel tanúságot tettek arról, hogy 
átérzik e kérdés mélyreható fontosságát s hogy szivvel-lélekkel munkálkodni 
készek annak megoldásán; de igen számosan vannak itt, a kik nemcsak most 
jelentkeznek ez ügy nemes munkásaiként, de már eddigi tevékenységükkel 
érdemeket szereztek embertársaik hálájára, a kik munkát és áldozatot nem 
kiméivé, fáradtak a gyermekvédelem terén s a kiknek hasznos életét a meg
mentettek ezreinek élete teszi áldással emlékezetessé. 

Legyenek mindannyian szívélyesen üdvözölve! 
És legyenek forrón, igaz testvéri érzelmekkel üdvözölve azok, a kik más 

hazából, tér és nemzetiség szerint idegen országokból jöttek közénk, hogy 
velünk együtt tanácskozzanak és dolgozzanak. (Élénk éljenzés.) 

Látni és tapasztalni fogják, hogy mi is igyekszünk s ha szegénységünk 
és hosszú időn át nehéz viszonyaink miatt az ő nagy és kifejlett intézmé
nyeikhez képest a mieink még fejletlenek, érezni fogják szivünk dobbanását, 
mely minden nemesért velők együtt lüktet s idejövetelük és együttműködésünk 
tanúságot fog tenni arról, hogy az emberiséget csak egy érzelem fűzheti össze, 
a mely a szívből fakad. 

Ennek az egybefűző szívbeli érzelemnek, az örök szeretetnek jelében 
fordulok a nagy mindenség alkotójához, hogy tegye munkánkat áldotta és 
adja meg annak sikerét! 

. És ezzel az értekezletet megnyitottnak nyilvánítom. (Elénk éljenzés.) 
Tisztelt előértekezlet! Az élőkészitő-bizottság által kidolgozott s elfogadott 

szabályzat 11. §-a értelmében a kongresszus tisztikarát az előértekezlet választja. 
Méltóztassanak megengedni, hogy a választásokra nézve az igazgatóság nevében 
javaslatot terjeszthessek elő. (Halljtik ! Halljuk !) Ajánlom tehát, hogy a tisztikar 
következőleg alakittassék meg: 

Scherer István titkár felolvassa a névsort (lásd a megnyitó ülés 
naplóját). ) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? {Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a felolvasottakat megválasztottaknak jelentem ki. 
Következik a napirend 2-ik pontja: a kongresszus szabályzatának tár

gyalása. Méltóztassanak megengedni, hogy azt javasoljam, miszerint a szabály
zatok, melyek régebben minden tagnak elküldettek, felolvasottaknak tekintes
senek. {Helyeslés.) 

(A szabályzatot lásd a megnyitó ülés naplójában.) 
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Elnök : Kivan valaki hozzászólni ? 
György Aladár: Mélyen tisztelt előértekezlet! A jelen kongresszusnak 

egyik feladatát az képezi, hogy a gyermekvédő kongresszusok állandósittas-
sanak. E feladatnak megfelelőleg az előkészitő-bizottság szükségesnek vélte, 
hogy a kongresszus szabályzatára nézve tervezetet készítsen, mely a további 
kongresszusoknak alapul szolgáljon. Az előterjesztett szabályzatnak többféle 
hiánya van, a melyeknek pótlását csak a szerzett tapasztalatok fogják lehetővé 
tenni. Én tehát azt indítványozom: mondja ki az előértekezlet, hogy a sza
bályzatot ideiglenesnek tekinti s annak részletes tárgyalását nem kivánja, de 
megbízza a megválasztandó központi bizottságot, hogy végleges szabályzatot 
készítsen. Ajánlom indítványom elfogadását. (Felkiáltások: Elfogadjuk, en bloc!) 

Elnök: Ennélfogva kimondhatom, hogy a szabályzatot az előértekezlet 
ideiglenesnek kivánja tekinteni, annak tárgyalásától eltekint és megbizandónak 
tartja a megválasztandó központi bizottságot a végleges szabályzat elkészí
tésével. 

Következik a napirend utolsó tárgya: a kongresszus üléseinek meg
állapítása. Méltóztassanak meghallgatni az elnökségnek erre vonatkozó javas
latát : 

Scherer István titkár olvassa: 
Szerdán, szeptember 13-án délelőtt 10 órakor megnjitó ülés a főrendi

ház üléstermében, a nemzeti múzeumban. 
Tárgysorozat: 
A kongresszus megnyitása. 
A tiszfikar megalakulása. 
Bejelentések. 
A kongresszus szabályzatának tárgyalása. 
Elnöki zárszó. 
Délben a kiállítás megnyitása. 
CsrtfóVtó'/töíí, szeptember 14-én d. e. 9—12 és délután 3—6 óráig szak

osztályi ülések a főrendiház és az országház egyes termeiben, délután az 
intézetek megtekintése. 

Pénteken, szeptember 15-én délelőtt 9—12 és délután 3—6 óráig szak
osztályi ülések a főrendiház és az országház egyes termeiben, délután az 
intézetek megtekintése. 

Szombaton, szeptember 16-án d. e. 9—12 és délután 3—6 óráig szak
osztályi ülések a főrendiház és az országház egyes termeiben, délután az 
intézetek megtekintése. 

Délután 4 órakor a Brunswick Teréz emléktábla leleplezése. 
Délután 5 órakor értekezlet az országház I. sz. termében. 
Tárgysorozat: 
A szakosztályok határozatainak tárgyalása. 
A központi bizottság kijelölése. 
A jövő kongresszus helyének és idejének kijelölése. 
Vasárnap, szeptember 17-én d. e. 10 órakor záró ülés a főrendiház 

üléstermében, a nemzeti múzeumban. 



Tárgysorozat: 
A szakosztályok határozatainak bejelentése. 
A központi bizottság megalakítása. 
A jövő kongresszus helyének és idejének megállapítása. 
Elnöki zárszó. 
Elnök: Méltóztatnak a javaslatot elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva azt 

elfogadottnak jelentem ki. 
Tárgysorozatunk kimerittetvén, megköszönve a szives érdeklődést, az 

előértekezletet berekesztem. (Felkiáltások: Éljen az elnök!) 



Megnyitó ülés 

szeptember 13-án délelőtt 10 órakor, a főrendiház üléstermében. 

Elnök: Rakovszky István. 
Jegyző: Scherer István. 

Dr. Katona Béla (elfoglalja az elnöki széket). 
Tisztelt kongresszus! Az előkészítő bizottság nevében van szerencsém 

bejelenteni, hogy a kongresszus védnöke, József királyi berezeg Ő Fensége 
nagyméltóságú Rakovszky István elnök úrhoz a következő sürgönyt intézte 
(olvassa): 

»Mint a nemzetközi gyermekvédő-kongresszus védnöke véghetetlenül saj
nálva, hogy a mai nap lehetetlen körükben inegjelenhetnem — emberbaráti és 
hazafias működésükre az Isten legdúsabb áldását óliajtom és e nemes czél 
felvirágzását. József főherczeg.t. 

Ezen eléggé nem sajnálható körülmény folytán nem tisztelhetjük körünk
ben Fenséges védnökünket. Rátérünk a kongresszus tisztikarának megalakí
tására. Bátorkodom bejelenteni, hogy a tegnapi előértekezlet a kongresszus 
elnökéül Rakovszky István urat, az állami számvevőszék elnökét jelölte ki. 
(Lelkes éljenzés.) — Azt hiszem, hogy ezt a jelölést, a mennyire a felhangzó 
tetszészajból kiveszem, a kongresszus magáévá teszi és megerősíti, {Helyeslés) 
ezért felkérem nagyméltóságú Rakovszky István elnök urat, méltóztassék elfog
lalni az elnöki széket. (Megtörténik.) 

Rakovszky István elnök : Tisztelt Kongresszus! Midőn legidősebb 
leányom, a ki most maga is boldog anya, még alig másfél éves volt, egyszer 
azzal a felszólítással zavart fel Íróasztalom mellől: 

»Apa, vigyázzon reám, mert mászkálni akarok« s azonnal neki is indult 
a bútorok támláinak, a melyeket tornaszerül használt. 

Ez a magában véve jelentéktelen mondás mély nyomot hagyott emléke
zetemben, mert azt láttam belőle, hogy a gyermek ösztönszerűen érzi, meny
nyire szüksége van mások gondjaira, felügyeletére, a felette őrködő szeretet
teljes szemekre. 
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Ha már az a gyermek is, a kit szeretet, gond környez, érzi ennek szük
ségét : mennyivel nagyobb annak a gyermeknek a szenvedése, a kit a sors 
elhagyatottságra kárhoztat. 

Van-e szomorúbb, bánatosabb kép, mint az a bölcső, a mely fölé soha
sem hajlik a gondozó anyaszem, a szerető anyasziv s később — midőn már 
öntudatosan érzi a gyermek a gondozás, a támogatás, a fejlesztés szükségét, — 
ha ezeket mind nélkülözni kénytelen : lehet-e csodálni, hogy bánatában, szen
vedésében nemcsak szerencsétlenné, de elkeseredésében a társadalom ellen
ségévé válik? 

S ezért nagy, nemes és mélyen érzett ügy az, a mely önöket össze
hozta. Összejöttek azért, hogy a szeretet nevében és szeretettel sziveikben 
magukra vegyék a mások szenvedéseit s hogy a mit egyenként nem tudunk 
elérni, azt egyesült erővel igyekezzünk legalább megközelíteni. 

Mert nemcsak egyes ember, de magában egyes nemzet sem képes meg
oldani azt a nagy, szép, de nehéz feladatot: a gyermekvédelem kérdését. 
Ehhez az összes nemzetek testvéri egyesülése, egyesitett munkája kell. 
(Helyeslés.) 

S ez egy másik szép és megható oldala a mai összejövetelünknek. 
A jótékonyság, a szeretet összefűzi az emberiséget s kasztok és ellen

ségek helyett testvéreket és barátokat teremt. (Helyeslés.) 
Nem pusztán philanthropia a jótékonyság, de a világbéke előhírnöke és 

előmozdítója. 
S ezért igaz szivvel üdvözöljük mindazokat, a kik a szent ügy érdekében 

messze földről idevándorolni szíveskedtek, hogy kezet fogjanak velünk, mint 
testvéreikkel. (Éljenzés.) 

Nekünk magyaroknak megvan az az öntudatunk, hogy a gyermek
védelem terén nem maradtunk utolsók. Ha meg is előztek London, Paris, 
Berlin, New-York, Genf több intézménynyel, nekünk is büszkeségünk, 
hogy a kisdedóvás ügyében az-elsők között voltunk s első óvodánkat Brunswick 
grófné kezdeményezte és áldozatkészsége mellett már 1828-ban nyithattuk 
meg. Ennek az emlékét most ünnepli meg kongresszusunk egy emléktábla 
elhelyezésével. 

S nem állapodtunk meg egynél. Mikor más, nálunk sokkal nagyobb, 
hatalmasabb és gazdagabb városok az első lépést tették, mikor pl. 1830-ban 
Bécsben a mi kezdeményezésünkkel állították fel az első óvodát: minálunk 
akkor már hat óvoda volt működésben. S mikor még Róma, Koppenhága, 
Szt.-Pétervár, Zürich tanácskoztak a siketnéma-intézetek létesítése felett, akkor 
a váczi intézet már európai hírnévre tett szert. 

Nem méltatlan munkatársak közé jöttek önök tehát, de azért minden 
habozás nélkül elismerjük, hogy még csak a kezdet kezdetén vagyunk. Még 
sok megoldatlan kérdésünk van s hogy pl. csak egyet említsek, ma minálunk 
még csak egyesek óhaja, de még mindig messze áll a megvalósítástól az, 
a mit más államok s első sorban Hollandia már nagy részben megvalósítot
tak: a különböző jótékonysági egyletek szétforgácsolt erejének egyesítése, 
általános, lehetőleg összpontosított szervezése, a mi egyedül tenné lehetővé 
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a jószívű emberek áldozatkészségének czélszerű, eredményes felhasználását 
s a mi nagy mértékben emelné a szeretet munkájának sikerét, az egyes gon
dozottak igazi boldogulását. (Helyeslés.) 

Ez az egy példaszó mutatja, hogy sokat kell még tennünk, sokat tanul
nunk s kérjük is azon tagtársainkat, a kik e téren már annyi szép tevékeny
séget fejtettek ki s annyi üdvös eredményeket teremtettek meg saját szép 
hazájukban, támogassanak tetteinkben, tanítsanak tudvágyunkban. 

A reánk bízottakat teljesítettük. A kongresszus előkészítő-bizottsága 
igyekezett lelkiismeretesen előkészíteni a kongresszus teendőit s mi fájlaljuk 
legjobban, ha nem minden sikerült úgy, a hogy óhajtottuk volna. Kérjük a 
kongresszus szíves elnézését. A mi megbízatásunk lejárt, most a kongresszus 
feladata az előkészített anyagot úgy feldolgozni, hogy abból a gyermek
védelem ügyének, az emberiségnek a szeretet lelkesítő és éltető vallásának 
haszna legyen. 

Ehhez lelkesedés, ügyszeretet és érző szív kell s ezeknek jelét adták 
mindnyájan, a kik e mai napra összesereglettek. 

Üdvözlöm önöket ismételten s a kongresszust megnyitottnak jelentem ki. 
(Lelkes éljenzés.) 

(A megnyitó beszédet franczia nyelven is ismétli.) 
Rakovszky István elnök : Mielőtt a napirendre áttérnénk, méltóztassanak 

megengedni, hogy sajnálattal emlékezzem meg arról, hogy József főherczeg-
Ő Fensége, szeretett védnökünk, akadályozva volt a kongresszuson való meg
jelenésben. Mert nehezen nélkülözzük itt azt a férfiút, a ki a gyermekvédelem 
ügyében annyit tett, a ki Magyarország lakosságáért a közélet minden terén 
annyit cselekedett, a ki iránt mindannyian annyi hódolattal, szeretettel, tiszte
lettel és hálával viseltetünk. Azonban kénytelenek vagyunk a megváltozhatat-
lanba belenyugodni. Bátorkodom indítványozni, hogy ezen sajnálatunknak 
távirati üdvözlet alakjában adjunk kifejezést, hogy lássa, hogy innen a kon
gresszusból üdvözlik a gyermekvédelem legelső harczosát. (Elénk helyeslés.) 

Indítványozom tehát a következő távirat elküldését: 
Ö császári és kir. Fensége József főherczeg úrnak, a gyermekvédő 

kongresszus védnökének. 
A gyermekvédelem ügyében összejött nemzetközi kongresszus sajnálattal 

nélkülözvén Fenséged személyes megjelenését, hódolatteljes üdvözletét fejezi ki 
és kéri Fenségedet, hogy a szent ügj'et továbbra is szeretetteljes pártfogására 
méltatni kegyeskedjék. 

A kongresszus nevében 
Rakovszky István 

elnök. 

(Élénk helyeslés és éljenzés.) 

Üdvözlöm továbbá a magyar kir. kormányt (Éljenzés.) és annak jelen
levő képviselőjét, dr. Wlassícs Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter urat. 
(Éljenzés.) Üdvözlöm őt, mint a miniszterelnöknek és az összkormánynak 
képviselőjét, de üdv^özlöm, mint egyes embert is, mint a ki hivatalos működé-
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seben annyiszor adta tanújelét annak, mily mélyen tud érezni, mennyire szivén 
viseli a gyermekeknek, az ifjúságnak érdekét. (Éljenzés.) 

E kongresszus megvalósításához nagyban hozzájárult a főváros közön
sége, hatósága, mely az első pillanattól kezdve élénk érdeklődéssel és jóakarattal 
támogatta működésünket. 

Legyen szabad ezért a főváros megjelent képviselőjéhez, Matuska Alajos 
alpolgármester úrhoz intézni köszönetünknek, hálánknak és üdvözletünknek 
kifejezését. (Éljenzés.) 

A külföldi államok is szívesek voltak magukat képviseltetni, a mennyiben 
itteni képviselőik közül többen megjelentek. Legyen szabad őket is üdvözölni 
és szives érdeklődéseiket megköszönni. (Éljenzés.) 

A mai kongresszus létrejöttének legfőbb tényezői nemcsak az egyesek, 
hanem egyesületek is, a melyeknek nagy száma vett részt már az előkészítő 
munkálatokban is. Hosszú időt venne igénybe, ha egyenként felsorolnám azo
kat, hanem méltóztassanak megengedni, hogy általánosságban fejezzem ki 
köszönetemet és üdvözöljem emez egyletek képviselőit. (Elénk helyeslés.) 

Ő Exczellencziája a közoktatásügyi miniszter úr kivan szólni. (Halljuk! 
Halljuk!) 

Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter (fran-
czia nyelven): 

Hölgyeim és uraim ! A miniszterelnök úr, mint belügyminiszter, ki hiva
talos elfoglaltsága miatt akadályozva van a megjelenésben, engem tisz
telt meg azzal, hogy nevében a gyermekvédő-kongresszust üdvözöljem. Nem
csak e kötelességből folyólag üdvözlöm önöket a legmelegebb szivélyességgel, 
de úgy is mint a büntetőjog egykori tanára, a kit a rokon foglalkozás köteléke 
csatol önökhöz, mert én is iparkodtam büntetőjogi tanulmányaimban megismer
kedni ama nagy társadalmi kérdésekkel, a melyek önöket foglalkoztatják és ama 
meggyőződésre jutottam, hogy minden büntető törvénynél hasznosabb a bűn
tettek megelőzésének nagy munkáját sikerrel végezni. 

Nem ismerek a társadalomra nézve üdvösebbet, nemesebbet, humánusab-
bat, mint ha megtudjuk menteni az elhagyott zsenge gyermeket az elzülléstől 
és hasznos tagjává nevelhetjük az államnak és társadalomnak. 

Önök, e nagy és nemes feladat munkásai, legyenek meggyőződve, hogy 
a magyar kormány elnöke, ki minden humánus intézménynek igaz és lelkes 
védője, a legnagyobb rokonszenvvel kiséri, a kormány többi tagjaival együtt, 
működésüket és a kongresszus tárgyalásainak tanulságait a gyakorlati téren is 
értékesíteni óhajtja. A magyar miniszterelnök, mint belügyminiszter nevében 
a legmelegebben üdvözlöm a kongresszust és sikert kivan ok működésüknek. 
(Éljenzés.) 

Raícovszky István elnök: Matuska Alajos úr, Budapest székes 
főváros helyettes polgármestere kivan szólni. (Halljuk! Halljuk 1) 

Matuska Alajos helyettes polgármester: 
Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! 
Őszinte örömmel üdvözlöm Budapest székes főváros törvényhatósága 

nevében a gyermekvédelem ügyének nemzetközi kongresszusát fővárosunkban. 
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Reánk nézve a kongresszus kétszeres fontossággal bir: 
1. mert bemutathatjuk e téren is haladásunkat; 
2. mert tevékenységünk bírálatából s a kongresszus tanácskozásaiból 

megtanulhatjuk, hogy e téren, melynek művelése, ápolása reánk nézve nem
csak a humanismus érdeke, hanem faji, nemzeti érdek is, eddigi áldozatkész 
törekvéseink és azok elért eredménye daczára is még mennyi a tenni valónk, 
szemben más államokkal, melyeknek sem vagyonossagaval, sem kifejlett 
humanisztikus intézményeivel, sem pedig állami, községi és főleg társadalmi 
tevékenységével, fájdalom, nem versenyezhetünk. 

Azért hála mindazon kitűnő és lelkes hölgyeknek és férfiaknak, kik a 
kongresszusnak Budapesten megtartását kezdeményezték, keresztülvitték és 
támogatták ! 

Hála mélyen tisztelt külföldi vendégeinknek, kik a szives meghívásnak 
engedve, fővárosunkat nagybecsű látogatásukkal megtisztelték. 

Újból is üdvözlöm a kongresszust és szivem mélyéből kivánom: vajha 
minél nagyobb siker koronázná áldásos működését. (Élénk éljenzés.) 

Elnök : Köszönjük ezeket a szives nyilatkozatokat, a melyek munkánk
ban buzdításul fognak szolgálni. 

Napirenden van a tisztviselő kar megalakítása. A tegnapi előértekezlet e 
tekintetben megállapodásra jutott. Méltóztassék megengedni, hogy a titkár úr 
az előértekezlet megállapodásait előterjeszthesse. 

Scherer István titkár (olvassa a névsort): 

Védnök: 
József csász. és kir. főherczeg 0 Fensége. 

Tiszteletbeli elnökök: 
Erzsébet Mawrikewna nagyherczegnő Constantin Constantinovits nagy-

herczeg neje (St.-Pétervár). 
Gróf Batthyány Gézáné, a »Magyar gazdasszonyok orsz. egyletének* véd

nöke, a »Szeretet« stb. országos egyesület elnöke. 
Széli Kálmán, valóságos belső titkos tanácsos, m. kir. ministerelnök. 
Báró Lewí Adolf Scander (Firenze). 

Elnök: 
Rakovszky István valóságos belső titkos tanácsos, a m. kir. állami szám

vevőszék elnöke. 

Tiszteletbeli alelnökök (szakosztályok megalakitói) : 
Dr. Bókay János, egyetemi tanár (orvosi szakosztály). 
Dr. Dégen Gusztáv, egyetemi tanár (emberbaráti szakosztály). 
Dr. Hegedűs Sándorné, a Nagypénteki ref. társaság elnöke (ünnepély

rendező bizottság). 
Dr. Kovács Gyula, kir. tanácsos, műegyetemi tanár (kiállítási bizottság). 
Báró Malcomes Jeromosné, az országos gyermekvédő egyesület alelnöke 

Üótékonysági szakosztály). 
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Péterfy Sándor, kir. tanácsos (paedagogiai szakosztály). 
Rákosi Jenő, az »Otthon« irók és hirlapirók körének elnöke (irodalmi 

bizottság). 
Dr. Székely Ferencz, kir. curiai biró (jogi szakosztály). 

Tiszteletbeli tagok : 
Vaszary Kolos bibornok, herczegérsek. 
Schlauch Lőrincz bibornok, püspök. 
Gróf Andrássy Tivadarné, a »Klotild« fővárosi szeretetház elnöke. 
Dr. Baginsky Adolf, egyetemi tanár (Berlin). 
Dr. Balogh Jenő, egyetemi tanár. 
Gróf Batthyánj' Alajosné. 
Beniczky Ferencz, pestmegyei főispán. 
Beniczky Lajos, pestmegyei alispán. 
Dr. Berzeviczy Albert, valóságos belső titkos tanácsos. 
Dr. Biedert Ottó, egyetemi tanár (Hagenau). 
Bródy Zsigmond, a »Bródy Adél« gyermekkórház alapitója. 
Gróf Csáky Albinné, a »Mária Dorothea« egylet elnöke. 
Gróf Csekonics Endre, a »Magyar szt. korona országai vereskereszt

egyletének* elnöke. 
Csiky Kálmánné. 
Dr. Concetti Lajos, egyet, tanár (Róma). 
Öiv. Damjanich Jánosné, a »Magy. gazdasszonj'ok orsz. egyletének* elnöke. 
Báró Dániel Ernő. 
Báró Dániel Ernőné. 
Báró Eötvös Loránd, a magyar tudományos akadémia elnöke. 
Erdélyi Sándor. 
Lovag Falk Zsigmond. 
Báró Gerliczy Bódogné. 
Glück Frigyes, 
Dr. Hagara Viktor főispán, a »Kisdednevelők orsz. egyletének* elnöke. 
Halmos János, a fő- és székváros polgármestere. 
Hampel Józsefné Pulszky Pollixena. 
Dr. Hegedűs Sándor m. kir. kereskedelemügyi minister. 
Özv. Herich Károlyné, a »Mária Dorottya egyesület* alelnöke. 
HoUán Ernőné, a »Szeretet<-' egyesület szakosztályi elnöke. 
Jakabffy Imre, m. kir. belügyi államtitkár. 
Dr. Jókai Mór. 
Gróf Károlyi Alajosné, a »Fehér kereszt orsz. lelenczház-egyesület* elnöke. 
Gróf Károlyi Sándorné, a »Budapesti első gyermekmenhely-egylet* elnöke. 
Báró Königswarter Hermann. 
Márkus József, a fő- és székváros főpolgármestere. 
Matuska Alajos, székesfővárosi alpolgármester. 
Nagy Gáborné, a »Kisdednev. orsz. egyesületének* szakosztályi elnöke. 
Dr. Neumann Árminné. 
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Neuschlosz Marcel, a »Gyermekvédő egyesület* alelnöke. 
Perczel Dezső, a képviselőház elnöke. 
Dr. Plósz Sándor, igazságügyi miniszter. 
Pótsa József főispán, a »Sepsi-szt.-gyürgyi szeretetház« elnöke. 
Gróf Szapáry Gézáné, a »Pesti nőegylet« elnöke. 
Szász Károly, ev. ref. püspök. 
Báró Szentkereszty Stefánia, a kézdi-vásárhelyi »Erzsébet« leányárvaház 

alapitója. 
Széli Ignácz, belügyminiszteri államtitkár. 
Szvacsina Géza, kolozsvári polgármester. 
Idősb gróf Teleki Sándorné, az »Országos nőképző-egylet« elnöke. 
Gróf Teleki Géza, a »Szünidei gyermektelep-egyesület* elnöke. 
Tisza Kálmánné, az »Orsz. kisdedóvó egylet« örökös elnöke. 
Türr István, tábornok. 
Vörösmarty Béla, igazságügyi államtitkár. 
Dr. Wlassics Gyula, vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
Dr. Wlassics Gyuláné. 
Zelenka Pál, ág. ev. püspök. 
Zipernovszky Károlyné. 
Gróf Zichy Ágost. 
Zsilinszky Mihály, vallás- és közoktatásügyi államtitkár. 

Alelnökök: 
Dr. Conti Hugó egyetemi tanár, Bologna. 
Dr. Neumann Hugó egyet, magántanár, Berlin. 
Dr. Rousseau St. Philippe kórházi főorvos, Bordeaux. 
Dr. Schabanoff Anna kórházi főorvos, Szt.-Pétervár. 
Dr. Severeanu C. D. egyetemi tanár, Bucarest. 
Dr. Violi J. B. kórházi igazgató, Constantinople. 
György Aladár iró, Budapest. 
Dr. Katona Béla főügyész-helyettes, Budapest. 
Dr. Mandelló Károly iró, » 
Rudnay Józsefné, az »Országos nőképző-egyesület« elnöke, Budapest. 

Titkárok: 
Dr. Aschrott Pál, Berlin. 
Elischer Viktor, az osztrák-magyar bank titkára, Wien. 
Dr. Gallatti Demetrio gyermekorvos, Wien. 
Náf Gusztáv, St.-Gallen. 
Cziklay Lajos hirlapiró, Budapest. 
Dr. Grosz Gyula kórházi főorvos, » 
Dr. Németh József, » 
Peres Sándor óvónőképző-intézeti igazgató, Budapest. 
Scherer István, a »Szeretet« orsz. egyesület titkára, Budapest. 
Dr. Vámbéry Rusztem aljárásbiró, Budapest. 
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Jegyzők: 
Dr. Bakonyi Kálmán törvényszéki biró, Budapest. 
Borbély Sándor siketnéma-intézeti igazgató, Vácz. 
Brocskó Lajos árvaházi igazgató, Budapest. 
Dr. Kovács Ernő ügyvéd, » 
Nemecskay Irma tanítónőképző intézeti tanítónő » 
Dr. Perl Soma ügyvéd, » 
Sasvári Ármin hírlapíró, » 
Dr. Schuschny Henrik orvos, » 
Szőts András szeretetházi igazgató, » 
Dr. Torday Ferencz orvos, » 

Elnök : Méltóztatnak hozzájárulni az előértekezlet megállapodásaihoz ? 
(Alialános helyeslés.) E szerint kijelenthetem, hogy a felolvasottak megválasz
tattak. [Helyeslés.) 

Elnök : Léwi Adolf Scander báró úr Firenzéből kíván szólni. {Halljuk!) 
Léwi Adolf Scander báró: 
Hölgyeim és uraim! 
Őszinte örömmel üdvözlöm én is, mint az 1896. évben Firenzében tar

tott I. nemzetközi gyermekvédő kongresszus elnöke, ezen kongresszust a mai 
megnyitó ünnepélyen. De egyúttal a köszönet és elismerés szavát is kell 
hangoztatnom azon férfiak iránt, a kik ezen kongresszust előkészítették, a 
kiknek buzgósága a gyermekvédelem ügyével foglalkozókat közös tanácsko
zásra összehozta, a kik nekünk külföldieknek, de érzésben önökkel egj'eknek, 
alkalmat nyújtottak, hogy csekély erőinkkel mi is közreműködhessünk a 
gyermek\'édelem nagy és magasztos munkáján. {Helyeslés és éljenzés.) 

Köszönetet kell, hogy mondjak úgy a magam, valamint az itt levő kül
földi tagtársaim nevében azon meleg szavakért, melyekkel elnök úr ő nagy
méltósága, valamint a m. kir. kormány és Budapest székes főváros képviselői 
bennünket üdvözöltek; köszönetet azon szívélyes és meleg fogadtatásért és 
előzékenységért, melylyel mindenütt találkozunk s mely az önök fővárosában 
való tartózkodásunkat kellemessé teszi. 

Valóban igen örülök annak, hogy én is egyike voltam azoknak, a kik 
1896-ban a következő kongresszus helyéül Budapestet jelölték ki s örömmel 
vallom be, hogy azokat a \-árakozásokat, a melyekkel idejöttünk, fölülmulta 
az, a mit eddig is tapasztaltunk. {Éljenzés.) 

Engedjék meg hölgyeim és uraim, hogy a magam nevében megköszön
jem azon kitüntetést, a melyben részesítettek, a midőn engem ezen kongresszus 
tiszteletbeli elnökéül megválasztottak. Hálával fogadom e kitüntetést, melyre 
érdemeket nem szereztem és iparkodni fogok, hogy a belém hetyezett biza
lomnak megfelelhessek. {Éljenzés.) 

Elnök: Számosan azok közül, a kik a mai kongresszusra meg nem 
jelenhettek, levélben és táviratban üdvözlik a kongresszust. Méltóztassanak 
megengedni, hogy a titkár úr ezeknek a névsorát felolvashassa. {Halljuk!) 

Scherer István titkár (olvassa): 
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A kongresszust üdvözölték: 
József főherczeg ő Fensége ; 
Vaszary Kolos bibornok, herczegérsek, kinek képviseletében dr. Walther 

Gyula kanonok úr jelent meg; 
Széli Kálmán m. kir. miniszterelnök; 
Lukács László m. kir. pénzügyminiszter; 
Báró Fejérváry Géza m. kir. honvédelmi miniszter; 
Hegedűs Sándor m. kir. kereskedelemügyi miniszter ; 
Low. Wladimir herczeg, Oroszország consula; 
Cuciureanu Viktor, Románia consula; 
Gróf Teleki Géza, valóságos belső titkos tanácsos, a szünidei gyermek

telep-egyesület elnöke; 
Szvacsina Géza, kolozsvári polgármester ; 
Kovács Vlncze, az »Arad vidéki tanitó-egylete elnöke; 
Société turinaise pro pueritia (Paolo Meille elnök, Turin); 
Société feminine secours mutuel (St.-Petersbourg); 
Vérein zum Schutze der Kinder stb. (Berlin, báró Stein György); 
Rousseau St. Philippe (Bordeaux); 
Braun Ernő (Wien). 
Elnök : Köszönettel tudomásul veszszük. A herczegprimás ő Eminencziája, 

a mint méltóztattak hallani, külön képviselőt is küldött, ezzel is tanújelét adván 
annak a nemes szivnek, a melynek nyilvánulásait annyiszor van alkalma az 
országnak tapasztalni. Méltóztassék megengedni, hogy ezért a kongresszus 
köszönetét fejezzem ki. (Éljenzés.) 

Következik a napirend legfontosabb tárgya, a kongresszusi szabályzat 
tárgyalása. {Felkiáltások: Elfogadjuk en Hoc!) 

A nemzetközi gyermekvédő kongresszus szabályzata. 

/. A kongresszus feladata. 
1. A nemzetközi gyermekvédő kongresszus feladata mindazon kérdések 

megvitatása és mindazon reformeszméknek propagálása, melyek a kiskorúakat 
— faj-, nem- és valláskülönbség nélkül — közösen érdeklik s melyek az 
emberi nem fejlődésének érdekében a kiskorúakkal szemben szem előtt tartan
dók. Különös czélja pedig: 

a) Gondoskodni és tanácskozni a felett, hogy a 16-ik életévüket még be 
nem töltött gyermekek ügy a szülői körben, mint a társadalomban megvédes
senek mindazon, akár egyének, akár testületek által, akár társadalmi élet vagy 
szokás, vagy törvényes intézkedések folytán létesített állapotok, események és 
körülmények ellen, melyek bármily tekintetben hátrányosak lehetnek az ő 
physikai, értelmi és erkölcsi fejlődésükre s jövő feladatuk előkészítésére. 

b) Gondoskodni és tanácskozni a felett, hogj' a 16-ik életévüket még be 
nem töltött gyermekek czélszerű és öntudatos physikai, értelmi és erkölcsi 
nevelése iránt a felnőttek társadalma és a hatóságok az eddigieknél nagyobb 
és intenzivebb érdeklődést tanúsítsanak, vagyis hogy a kiskorúak ügye, mint 
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a jövő nemzedék boldogságának alapfeltétele, a társadalmi élet öntudatos 
eszményi czélja legyen. 

c) Gondoskodni és tanácskozni a felett, hogy a jelen közélet, továbbá 
a család és iskola oly módon alakíttassanak át, mely teljesen megfelel az új 
nemzedékek érdekeinek s mely a gyermekek szeretetét előmozdítja. 

2. A kongresszus e végből ídőközönkínt különböző országokban össze
jöveteleket tart, melyeken élőszóval, nyomtatványok által, továbbá kiállítások, 
tanulmány jellegű kirándulások s más eszközök segítségével igyekszik a 
reformeszméket tisztázni és terjeszteni, a gyermekszeretet érzelmét erősíteni s 
öntudatosabbá tenni s végül központi bizottsága utján s más eszközökkel 
megállapodásaínak lehetőleg általános érvényt szerezni. 

3. A kongresszusok köréből teljesen ki van zárva minden faji, nemzeti
ségi, felekezeti és pártpolitikai kérdés s ezenkívül minden egyes esetben tar
tozik a kongresszus annak az országnak, a hol ülésezik, tételes törvényeit és 
jogszokásait tiszteletben tartani. 

II. A kongresszus helye és ideje. 
4. A kongresszus hel3̂ ét minden kongresszus maga állapítja meg utolsó 

ülésén, joga van azonban a központi bizottságnak előre nem látható akadályok 
esetén más helyet is kijelölni. 

5. A kongresszus idejét a rendező-bízottság állapítja meg, de ezt az időt 
a tárgysorozattal együtt az ülés előtt legalább fél évvel tartozik köztudomásra 
hozni. 

III. A kongresszus iagjai. 
6. A kongresszus tagja lehet minden, gyermekek ügyével foglalkozó 

egyesület vagy hatóság kiküldötte s minden, a gyermekvédelem valamelyik 
részletével elméletileg, vagy gyakorlatilag foglalkozó felnőtt férfi vagy nő, ki 
a megállapított tagdíjat befizeti. 

7. A kongresszusra külön meghívandók a kongresszus székhelyén mű
ködő fő politikai, egyházi, iskolai s közjótékonysági hatóságok, továbbá a 
központi bízottság tagjai és a nevezetesebb hazai és külföldi egyesületek, 
testületek és magánosok. 

8. A beiratkozott tagok beiratáskor 5 forintot (10 frankot), tanintézetek, 
működő tanárok, tanítók és óvók 2 frt 50 krt fizetnek, mely összeg fejében 
nemcsak résztvehetnek a kongresszus tanácskozásain, de megkapják annak 
összes hivatalos nyomtatványait és résztvesznek minden kedvezményben, 
melyet a rendező-bízottság a kongresszus tagjai számára kieszközölt. A kon
gresszus tagdíját a központi bizottság megváltoztathatja. 

IV. A kongresszus tanácskozásai. 
9. A kongresszus nyilvános és bízottsági üléseket tart a rendező-bizottság 

által megállapított sorrendben. A nyilvános üléseken minden tag tetszés szerint 
megjelenhetik. 

10. A tanácskozás nyelve franczia és a kongresszus székhelyén uralkodó 
nyelv. A tanácskozást vezető elnök engedélyével lehet ugyan más nyelven is 
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felszólalni, de a felszólaló köteles beszédét és esetleges javaslatait a két nyelv 
egyikén Írásban beadni. 

11. A tanácskozások vezetésére minden kongresszus előértekezlete a 
rendezőbizottság javaslatára elnököt, tiz alelnököt, tiz titkárt és tiz jegyzőt 
választ lehetőleg tekintettel az egyes képviselt országokra. A pénztárnokot a 
rendező bizottság választja meg s e választást a központi bizottság hagyja 
jóvá.' Védnököt, diszelnököt és tiszteleti tagokat a kongresszus tetszés szerint 
választhat. 

12. A kongresszus első nagy gyűlése után az egyes szakosztályok tartják 
üléseiket. 

Ily szakosztályok egyelőre a következők: 
a) A jogi, melynek feladata a gyermekvédelem ügyének általános ren

dezése körül felmerült kérdéseket tárgyalni. 
b) Az orvosi, mely a kiskorúak és különösen a kisdedek physikai álla

potának kérdésével foglalkozik. 
c) A paedagogiai, mely a gyermekek értelmi fejlesztésének kérdésével 

foglalkozik. 
d) A jótékonysági, mely a szegény gyermekek sorsának javításáról 

tanácskozik. 
e) Az emberbaráti, melynek feladata a gyermekek erkölcsi javítása és a 

fogyatékos érzékűek sorsának enyhítése. 
13. A szakosztályok egybehivóit az előértekezlet jelöli ki s ezek köteles

sége az egyes szakosztályoknál bejelentett előadásokat és indítványokat nyil
vántartani. Különben minden szakosztály maga alakítja meg tiszti karát, lehe
tőleg három elnök, három előadó és három jegyző választása által. 

14. A nagy gyűléseken az administrativ ügyek elintézésén kívül csak 
általános érdekű előadások tarthatók s ezeken rendszerint vita nem engedhető 
meg, kivételes esetben az előadók egy félóráig, a hozzászólók tiz perczig 
beszélhetnek. 

15. A szakosztályok ülésein az előadóknak egy óra, a második elő
adónak egy félóra, a hozzászólóknak tiz perez engedélyezhető. A hozzászólók 
csak élőszóval beszélhetnek. Minden tárgy vitatásának ugyanazon ülésen véget 
kell érnie. 

16. A záró ülésen a szakosztályok által elfogadott határozati javaslatok 
csak bejelentendők, szavazás csak oly kérdések felett történhetik, melyekre a 
szakosztály külön intézkedéseket kér. Négy hozzászólás után a gyűlés több
sége a vita bezárását kimondhatja s ezután csak az előadónak van zárszava. 
Minden oly indítvány, mely a jelénlevők kétharmada többségének helyeslését 
nem nyeri meg, a jövő kongresszusra újból kitűzhető. 

17. A záró ülés jelöli ki a jövő kongresszus helyét és választja meg 
az ott alakítandó előkészítő-bizottság egybehívó tagjait, továbbá az állandó 
központi bizottságban megüresedett helyekre a szükséges tagokat. 
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V. Az állandó központi bizottság. 
18. A nemzetközi gyermekvédő kongresszus állandó központi bizottsága 

a kongresszus által megválasztott 60 tagból áll. Székhelye Paris, a hol a 
helyben lakó tagok a folyó ügyek elintézésére szükség szerint összegyűlnek, 
mig a kongresszus után fél évvel és az új kongresszus előtt két hóval az 
összes bizottság összehívandó. 

19. Az állandó központi bizottság hajtja végre a kongresszusok hatá
rozatait, kezeli a rendező bizottság után fenmaradt összegeket s intézkedik az 
új kongresszus egybehivása iránt, mindezt azonban a helyi előkészítő és ren
dező bizottságokkal egyetértve s oly módon, hogy azok munkaköre lehetőleg 
széles legyen. 

20. A helyi rendező bizottság szedi be a tagdíjakat, állapítja meg a 
kongresszus részletes tervrajzát, gondoskodik annak rendezéséről s küldi szét 
a kongresszus naplóját és más nyomtatványait. Minden fontosabb irat és a 
kormányhoz intézett javaslatok azonban az állandó központi bizottság nevében 
terjesztetnek fel s az állandó központi bizottság tagjainak joguk van, ha jelen 
vannak, a helyi rendező bizottságok tanácskozásaiban is résztvenni. 

21. Jelen szabályzat egyes pontjait csak a kongresszusokon lehet meg
változtatni az állandó központi bizottsághoz két héttel előre beadott javaslat 
alapjátj. 

Elnök : Nem kivan senki sem hozzászólani ? 
E szerint tehát kimondhatom, hogy a szabálytervezetet, a melyet az 

előkészitő-bizottság dolgozott ki s a melyet az előértekezlet is elfogadott, a 
kongresszus általánosságban vita nélkül a magáévá teszi. (Helyeslés.) 

Mai ülésünknek több tárgya nincsen. Igen köszönöm a tagtársaknak 
szíves türelmét és kitartását. Kérem a szakosztályokat, a melyeknek munká
latai a legfontosabbak, hogy minél előbb alakuljanak meg és munkálataikat 
kezdjék el. Egyúttal arra kérem a kongresszus összes tagjait, hogy innen a 
kongresszussal kapcsolatos kiállítás megnyitására a városligeti iparcsarnokba 
kifáradni szíveskedjenek. (Helyeslés és felkiáltások: Éljen az elnök!) 

Az ülés végződik 11 ̂ /a órakor. 



Záró értekezlet 

szeptember 16-án délután 5 órakor a képviselőház 1. számú 
termében. 

Elnök: Rakovszky István. 
Jegyző: Scherer István. 

Elnök az értekezletet megnyitottnak jelenti ki s indítványozza, hogy a 
holnapi záró ülésen a kongresszus berekesztésére báró Lewi Adolf Scander 
tiszteletbeli elnök kéressék fel. Az értekezlet elnök indítványát egyhangúlag 
magáévá teszi. 

Báró Lewi Adolf Scander kötelességének tartja, hogy az értekezlet 
óhajának megfeleljen. 

Elnök jelentést tesz a ma délután lefolyt megható és fényes ünnepélyről, 
melyet a »Brunswik Teréz« emléktábla-leleplezés alkalmából a »Paedagogiai 
szakosztály* rendezett. Indítványára az értekezlet őszinte elismerését és kö
szönetét fejezi ki mindazoknak, a kik ez ünnepély sikerén közreműködtek, 
első sorban pedig a »Paedagogiai szakosztály* elnökségének. 

Báró Lewi Adolf Scander a következő indítványt terjeszti be s kéri 
annak a záró ülésen való megvitatását: 

1. Hogy apák, gyámok vagy családfők részére pályadíjak tűzessenek ki, 
melyek a következő három czélt tartsák szem előtt: a gyermek testi, szellemi 
és erkölcsi javítását. 

2. Ezen eszme keresztül vitelére mozgalom indítandó meg minden 
városban. 

3. A pályázatra jelentkezőket egy orvosokból és paedagogusokból álló 
közös bizottság az iskolák érdemjegyei szerint vizsgálja meg; két vizsga tar
tandó, egyik a pályázat megnyitásakor, a másik a pályadíj odaítélésekor. 

4. A pályázati idő tartama három év, minden év végén együttes vizs
gálat tartatik, hogy a gyermekek jobban kiismerhetők legyenek s hogy igy 
azok a szülők, kik gyermekeiket a pályázati idő tartama alatt leginkább fej
lesztették testileg, szellemileg és erkölcsileg, megjutalmazhatok legyenek. 
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5. Felügyelők és ellenőrök választassanak, a kik nincsenek a pályázat
nál érdekelve s a kiknek joguk legyen mindenkor belépni az iskolába és a 
szülőkhöz ; de nem választható sem az iskola felügyelője, sem a kerület vagy 
család orvosa. Ezek nem adhatnak érdemjegyet, valamint nem adhat a gyer
mek tanítója sem. Nagy városokban a pályázat kerületek szerint osztassek 
meg, hogy a súrlódás s esetleges igazságtalan Ítélkezés elkerülhető legyen. 

6. Ezen eszmék életre keltése végett élénk agitatió indítandó meg szó
val és Írásban, egyes körökben, a munkások lakásaiban ép úgy, mint a sza
lonokban. 

Elnök ez indítvány tárgyalását megelőzőleg jelenti, hogy Lederer Ábraháni 
a következő indítványt tette: 

»Mondja ki a kongresszus, hogy kívánatosnak, czélszerűnek, sőt szük
ségesnek tartja, miszerint minden országban, minden községben gi^ermekvédő 
egyesületek létesíttessenek s ezeket állandó és áldásos működésükben nemcsak 
a társadalom, hanem a kormányok is támogassák anyagilag és erkölcsileg.* 

Elnök utalva a kongresszus elfogadott szabályzatának 14. és 16. pont
jára, mely szerint a nagy gyűléseken csak általános érdekű előadások tart
hatók s ezeken rendszerint vita nem engedhető meg, továbbá hogy a záró 
ülésen a szakosztátyok által elfogadott határozati javaslatok jelenthetők be, 
utalva egyúttal arra, hogy mindkét indítványozó a szakosztályok valamelyike 
elé terjeszthette volna inditváiiyát, felveti a kérdést, vájjon az értekezlet meg
engedhetőnek tartja-e, miszerint a záró ülésen az indítványok tárgyaltassanak ? 

Többek hozzászólásai után kimondja az értekezlet, hogy az indítványok 
a záró ülésen csak bejelentessenek azzal, hogy az értekezlet mindkét indít
ványt tanulmányozás s esetleg a jövő kongresszus tételei közé való felvétel 
czéljából a megalakítandó központi bizottsághoz kívánja utaltatni. 

Elnök javaslatára kimondja az értekezlet, hogy a kongresszus határoza
tainak foganatosítására s az egyéb felmerülő ügyek elintézésére, az eddigi 
előkészítő-bizottságnak végrehajtó-bizottsággá való átalakulása mellett, felhatal
mazás adása ajánltassék a záró ülésen. 

A kongresszus alkalmával beérkezett hazai, valamint külföldi irodalmi 
művek megtartása s valamely közkönj'vtárban, esetleg intézetben való elhelye
zése felett az intézkedési jog a végrehajtó-bizottságra ruháztatni javasoltatott. 

A szakosztályok határozati javaslatai (1. záró ülés naplója) csekély sti
láris módosítással s több rokontermészetű határozat összevonásával, .valamint 
az inkább helyi érdekű határozatok kihagyásával a záró ülés elé terjesztetni 
határoztattak. 

A kongresszus által választandó központi bizottság megalakítását illetőleg 
abban állapodott meg az értekezlet, hogy e bízottság Budapest székhelylyel 
ideiglenesen s egyelőre a 60 tag helyett csak 20—30 taggal választassák meg,, 
de adassék meg a jog a bizottságnak, hogy magát kiegészíthesse. A tagok ki
jelöltetvén, elnökül Rakovszky István kéretett fel. 

A jövő kongresszus helyéül, London idejéül 1902. év javasoltatott. 
Elnök az értekezletet berekeszti (esti 8 órakor). 



Záró ülés 
szeptember 17-én délelőtt 10 órakor a főrendiház üléstermében. 

Elnök: Rakovszky István. 
Jegyző: Scherer István. 

Rakovszky István elnök: T. kongresszus! Minthogy az idő elérke
zett és a kongresszusnak még egyéb teendője is van ma, engedjék meg, hogy 
minden további várakozás nélkül az ülést megnyissam. 

Az egyes szakosztályok, Isten segitségével, munkájukat elvégezték. 
Mondhatom szép, derék, fárasztó munkát végeztek. Reméljük, hogy ezen a 
munkán Isten áldása lesz. A mai záró ülés feladata az, hogy a szakosztályok 
munkáját szentesítse. 

Mielőtt azonban rátérnénk a napirendre, legyen szabad néhány befejező 
jelentést tennem. A kongresszusi napirend megállapítása után több indítvány 
érkezett be. Köztük Lederer Ábrahám és báró Lewi Adolf Scander két 
érdekes indítványa. Minthogy azonban a szakosztályok munkálataikat be
fejezték, nem lehetünk abban a helyzetben, hogy ezeket az indítványokat 
most tárgj'alhassuk. Engedjék meg azonban, hogy ezeket az indítványokat a 
majd megalakítandó állandó központi bizottságnak adjuk ki. (Elfogadjuk! 
•Helyeslés.) 

A firenzei kongresszus megbízásából Magyarországon tartottuk meg a 
jelen kongresszust. Ennek a kongresszusnak előkészítő-bizottsága volt, a 
melynek működéséről a kongresszus folyama alatt méltóztattak meggyőződést 
szerezni. A mostani kongresszus különböző határozatai következtében még 
sok teendő lesz a végrehajtás körül. Ezért az előértekezlet megbízásából van 
szerencsém javasolni, hogy az eddigi előkészítő-bízottságot, mint végrehajtó
bizottságot, — a mi megfelel szabályainknak is — méltóztassanak megbízni 
azzal, hogy a jelen kongresszusból kifolyólag még felmerülő teendőket is 
végezze el. {Altalános helyeslés.) 

Kérünk felhatalmazást arra, hogy a végrehajtó-bizottság ama könyveket 
és adatokat, a melyeket a különböző államok a gyermekvédelmet illetőleg az 
illető körök előzékenységéből, a külügyminiszter szívességéből a kongresz-
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szusnak megküldték és a melyeknek egy része a kiállításon, másik része 
irodánkban van, valamely egyletben, vagy hatóságnál helyezhessük el, hogy 
ott bárkinek esetleges tanulmányozás czéljaira rendelkezésére álljanak. (Álta
lános helyeslés.) 

Továbbá felhatalmazást kérünk arra, hogy a kongresszus befejezése 
alkalmából üdvözletünket és köszönetünket tolmácsolhassuk József főherczeg 
Ö Fensége, a magyar kir. kormány és a főváros előtt. Azonkívül számos 
hatóság és testület adta tanújelét érdeklődésének és támogatásának. így a 
főrendiház és a képviselőház háznagyi hivatalai, a mikor az üléstermeket 
nekünk átengedték. 

Kérem az önök felhatalmazását arra, hogy a végrehajtó-bizottság mind
ezeknek a kongresszus köszönetét nyilváníthassa. {Alialános helyeslés.) 

Különösen köszönetünket kell még kifejeznünk az egyes szakosztályok 
elnökeinek, kiállításunk rendezőinek, de még inkább a sajtónak, a mely oly 
szives érdeklődést és buzgalmat tanúsított kongresszusunk iránt, a mely érdek
lődés legfőbb tényezője volt a sikernek. Mondjunk külön is köszönetet a 
sajtóügyi bizottság elnökének, Rákosi Jenőnek és buzgó munkatársainak, s a 
mi munkatársunknak Cziklay Lajosnak. (Éljenzés.) 

Bemutatom ezek után a szakosztályok részéről elfogadott határozati 
javaslatokat s indítványozom, hogy miután azok minden egyes tag kezében 
nyomtatásban megvannak, méltóztassanak felolvasottaknak tekinteni. (Helyes
lés.) A mennyiben ehhez hozzájárulni méltóztatnak, a határozati javaslatokat 
felolvasottaknak tekintjük. (Helyeslés.) 

A szakosztályok határozati javaslatai: 

A) Az orvosi szakosztály részéről. 

I. 

A gyermek védelme ügyében az alkoholismus ellen. 
1. Az államnak kötelessége erélyesen fellépni, a physikai s szellemi 

hanyatlás megakadályozása szempontjából. 
2. A megtorló (repressiv) intézkedések nem elegendők, inkább ajánlato

sak a társadalom fölvilágositása s a praeventiv szabályok. 
3. A tanítók, már az iskolában kezdhetik a küzdelmet az alkoholismus 

ellen és a valláserkölcsi oktatás is közreműködhetik a czél elérésére. 
4. Az iskolai ifjúság kebelében, az angol »bands of hope«, a belga 

»sociétés scolaíres de tempérance<^ s a svájczi »respoir« mintájára újabb 
mértékletességi egyletek létesítendők ott, hol ilyenek még nem léteznek. 

5. Ajánlható népszerű iratok az eddigiek között: 
Jules Denis (Genf), Manuel de tempérance. 
Edmond Vaslet (Bruxelles), Petit manuel de tempérance. 
B. W. Richardson. Tempérance lesson book. 
Meshire's Scientific tempérance handbook. 
Dr. A. Fríck (Zürich). Der Einfluss der geistigen Getránke auf die Kinder. 
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Droste. Die Schule, der Lehrer und die Mássigkeitssache. 
6. A tanitók közt is szerveztessenek újabb egyesületek az alkoholismus 

leküzdésére. 
7. »Verein abstinenter Árzte« s »the british medical temperance asso-

ciation« mintájára orvosegyletek alakitandók egyebütt is. 
8. A gyermek az alkohol által mételyezett családjától elvonandó; ily 

czélzatú gyermektelepek szaporittassanak. 
9. Egészséges munkáslakás s jó ivóviz távol tartják a munkást a 

korcsmától. 
10. Büntetendő cselekménynek tekintessék, minden államban a felnőtt 

kísérete nélkül korcsmában megjelenő kiskorú személynek italt kimérni. 
11. A szeszes italokkal kereskedő kisárúdák és szatócsüzletek korlátozan-

dók s gondoskodni kell, hogy a szesz csak kevéssé ártalmas minőségben 
kerüljön fogyasztás alá. 

12. Szükséges volna olyan hatósági intézkedések létesítése, hogy gyári 
munkások stb. a munkaadóktól fizetésüket részben se kaphassák ki szeszes 
italokban. 

13. Szaporittassanak az iskolából kikerült ifjak részére alakított ifjúsági 
egyesületek, melyek komoly férfiak vezetése mellett nemes szórakozást, eset
leg oktatást is nyújtva, az ifjakat főkép vasárnap délután a korcsmától és 
kávéháztól elvonnák. 

14. Foglalkozzanak e tárgygyal az összes emberbaráti, jogi, orvosi és 
paedagogiai egyesületek. 

II. 

Az elzüllött gyermekek védelme ügyében szükségesnek tartott intézkedések. 

1. A gyermekek elzüUésének megakadályozása és a már elzüUöttek gon
dozása czéljából az állami javitó intézetek mellett a védő-nevelő intézetek sza
porítása szükséges. 

2. Az ily intézetekben való elhelyeztetés esetén, ha lehet, szükség szerint 
a 21 éves korig, de legalább 3 évig maradjanak a gyermekek. 

3. Az ily intézetekben a rendes iskoláztatáson kivül — a finövendékek 
a földmívelés, szőlészet és kertészetben, a leányok a háziiparban (varrás, 
mosás, vasalás) nyerjenek kiképzést. 

4. Az intézetek felállítását első sorban a társadalomtól várjuk. Az állam 
az egységes nevelés szabályzatát adná s a szükséges ellenőrzést végezné. 

III. 

A görvélykórosok és idült bántalmakban szenvedő gyermekek védelme 
érdekében szükséges volna, hogy minél több tengerparti gyógyintézet létesül
jön és a régiek tovább fejlesztessenek. Hazai viszonyainkat illetőleg kívánatos 
a társadalom részéről mozgalom megindítása az iránt, hogy a magyar tenger
parton gyógyintézet teremtessék. 
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IV. 
A csecsemők védelme ügyében kívánatos: 
1. Oly egyesületek alapítása, illetve továbbfejlesztése, melyek a szoptatás 

ideje alatt a kenyér keresetében akadályozott anyákat anyagilag segélyezné. 
2. Csecsemő-menhelyek, bölcsődék, csecsemő-kórházak még nagyobb 

számmal volnának alakitandók. 
3. A gyermekgondozás és táplálás elvei népszerű iratokban a kormányok 

által a nép rétegei között kiterjedtebben ismertessenek. 
j • 4. Kívánatos ez ügyben, hogy kormányhatósági közegek továbbra is 
ellenőrizzék a csecsemők sorsát. 

B) A jogi szakosztály részéről. 

I. 
A budapesti gyermekvédő-kongresszus szükségesnek tartja, hogy a szülői 

hatalom korlátozására és a szülői nevelésnek állami vagy államilag ellenőrzött 
családi neveléssel leendő helyettesítésére vonatkozó hatályos, törvényes intéz
kedések tétessenek mindazon esetekre vonatkozólag, a midőn a szülői jogok
kal történt súlyos visszaélés, a szülői kötelességek vétkes elhanyagolása meg-
állapíttatott, vagy a szülői hatalom gyakorlatának fentartása — tekintettel a 
szülők bűnhajlamaira, azoknak becstelen, vagy erkölcstelen életmódjára, vagy 
foglalkozására — a gyermek testi vagy erkölcsi épségét veszélyezteti. 

Kívánatosnak tartja a kongresszus, hogy a szülői hatalom korlátozására 
irányuló eljárás bárkinek feljelentésére hivatalból legyen folyamatba teendő. 

II. 
A bűnvádi eljárás alatt a kiskorú terheltek érdekében mind a védelem 

szervezése, mind az eljárás tekintetében — eltérően az általános szabályok
tól — a gyermekvédelem természetének megfelelő és a bűnpörnek egész szer
kezetét átfoglaló specziális eljárás állapítandó meg. 

Addig, mig ezen eljárásnak összes részletei kidolgozhatók lesznek, már 
ez idő szerint is szükséges, hogy a kiskorúak bűnügyében: 

a) az előzetes letartóztatás és a vizsgálati fogság lehetőleg korlátoztassék ; 
b) a rendestől eltérő, rövidebb és gyorsabb eljárás állapittassék meg; 
c) a védelem az eljárás kezdetétől fogva kötelező legyen. 

III. 
1. Altalános kiindulási alapul szolgáljon, hogy a törvénytelen gyermekek 

jogi állása egyező legyen a törvényes gyermekek jogi állásával és hogy e 
szabály alól csak oly kivételek tehetők, melyek nélkül a törvényes házasságon 
alapuló családiság legitim elve megsértetnék és az uralkodó társadalmi rend 
alapjai megingattatnának. 

2. Föltétlenül és minden tekintetben megkülönböztetése a többi törvény
telen gyermekektől. 

3. Ha az apaság meg nem állapitható, de bebizonyul, hogy a gyermek 
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anyja e perbe fogott férfiúval, illetőleg a kifogás folytán perbe hívott férfiak
kal a kritikus időn belül házasságon kivül nemileg érintkezett, úgy, hogy bár
melyikük a gyermek atyja lehetne: e férfiak arra köteleztessenek, hogy 
vagyoni viszonyaik arányában a biró belátásához képest együttesen, vagy 
egyetemlegesen járuljanak a házasságon kivül született gyermek eltartásához, 
még pedig ennek 18-dik életévéig. 

4. A mindkét fél roszhiszeműsége folytán anyagilag érvénytelen házas
ságból származó gyermekek mind a két szülővel szemben minden tekintetben • 
a törvényes gyermekek jogi állásába helyezendők. 

5. A törvénytelen gyermekek anyjuk hajadoni családjába tartoznak, 
annak hajadoni nevét viselik és a kiváltságos jogok kivételével anyjuk hajadont, 
polgári állásának részesei. 

6. A törvénytelen gyermekek szabály szerint külön kirendelt gyám által 
képviseltessenek, mely szabály alól a gyámhatóság a konkrét körülmények 
méltatása mellett a törvénytelen gyermek érdekében kivételt tehet és gyám
ként az anyát kirendelheti. 

7. A törvénytelen gyermekek mindkét szülőjük, esetleg távolabbi fel
menőiknek anyagi helyzetéhez és képességéhez mérten a törvényes gyerme
kekkel egyenlő tartalmú és terjedelmű tartást, nevelést és kiházasitást igényel
hessenek. A szülők és a szülők távolabbi felmenőinek vagyoni képtelensége 
esetében a tartási és nevelési kötelezettség az államot terheli. 

8. A törvénytelen gyermekek mindkét szülőjük hagyatékában törvényes 
leszármazók mellett: mérsékelt, törvényes leszármazók hiányában, rendes 
törvénj'es örökösödési joggal ruháztassanak fel. 

C) A paedagogiai szakosztály részéről. 

I. 
1. Felsőbb iskoláinkban a családi nevelés helyes elvei ismertetendők 

megfelelő olvasókönyv alapján. 
2. Lelkészeink a templomban — alkalmilag— hirdessék és térjeszszék a 

helyes nevelés elveit. 
3. Népszerű neveléstani műveket kell Íratnunk és terjesztenünk s gyer

mekeink nevelésével a nem szaklapokban is foglalkoznunk; a szülők számára 
.paedagogiai folyóirat kell. 

4. A törvényhozás a családi és társadalmi élet jog- és hatáskörének sza
bályozásában a nevelés érdekeit kellő figyelemben részesítse : társadalom és 
állam védje a szegény, a családi gondozást nélkülöző gyermeket s a züllés
nek indult szülők gyermekeit, esetleg az elhagyott gyermekek védelmére alko
tott 1889-iki angol törvény felhasználásával. 

5. Az iskola a nevelésre ép oly gondot fordítson, mint az oktatásra. 
6. A materialisztikus nevelési irány ellensúlyozására használjon fel minden 

alkalmat arra, hogy a tanuló ifjúságban a nemesebb eszménj^ek iránt való 
fogékonyságot fejleszsze. 

7. A tanítók, kisdedóvók tartsák elsőrendű kötelességnek érintkezésben 
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lenni a kezeikre bizott növendékek családjaival, hogy ekként egyesült erővel 
és összhangzó munkássággal mozdíthassák elő a helyes irányú nevelést. 

8. A tanítóképző-intézetekben a neveléstan keretében megismertetendők 
a psychopathia alapfogalmai s legnevezetesebb esetei. •'' 

9. A psychopathiában (lelki korlátoltságokban) szenvedő gyermekek szá
mára nevelőintézetek felállítása kívánatos. 

10. Mondja ki a kongresszus, hogy minden tanférfiu és emberbarát köte
lességének tartja küzdeni ama bűnök ellen, melyek — mint paráználkodás és 
részegeskedés — a gyermekeknek testi és lelki tekintetben gonosz környezetet 
teremtenek. 

11. Mondja ki a kongresszus, hogy szükségesnek tartja a valláserkölcsi 
nevelésnek élénkebbé és teljesebbé, a gyermek lelki világához illőbbé s a 
paedagogia követelményeinek megfelelőbbé tételét, hogy annak eredménye ne 
csak külső szertartások és száraz doctrinák ismerete legyen, hanem isteni 
igazságoknak a gyakorlati életbe való átvitele. 

12. Mondja ki a kongresszus, hogy a hivatalos egyházi vallásoktatáson 
kivül szükségesnek tartja, különösen a 12—16 évesekre nézve a vasárnapi 
valláserkölcsi nevelést lelkészi vezetés mellett. 

T é t e l : 
13. A kisdedóvó-intézet inkább védő (óvó) avagy inkább nevelőintézet 

legyen-e ? 
H a t á r o z a t : 
A kisdedóvást a kisdedneveléstől szétválasztani nem lehet. 
T é t e l : 
14. A gyermekeknek szánt irodalom és művészi alkotás miben vétkezik 

a gyermek szellemi élete ellen ? 
H a t á r o z a t : 
Vétkezik a gyermekeknek szánt irodalom és művészi alkotás a gyermekek 

szellemi élete ellen : 
a) ha az akár alakilag, akár tartalmilag tekintve a dolgot, nem felel meg 

czéljának, feladatának; 
b) ha nem hat összhangzatosan, fejlesztőleg a növendék ember összes 

lelki erőire; 
c) ha nem élégiti ki sőt sérti a művelt ember igazságérzékét, lelki

ismeretét és vallásos érzületét, hitét; 
d) ha nem segíti, vagy nem támogatja az a mű a nevelőket abban a 

feladatban, a mely ezekre annak a benső műveltségnek a kifejtésében vára
kozik, a mely a fejlődő embert arra a magaslatra emelheti, a melyen az az 
önmaga, családja, nemzete, az emberiség és az isten iránt való kötelezett
ségeit nemcsak felfogni, hanem híven betölteni is kész és képes leend. 

Kívánatos, hogy mindenütt gondoskodjék a társadalom az egyházzal és 
államhatalommal egyetértőleg a gyermekeknek szánt minden tekintetben kifogás
talan irodalmi művek és művészi alkotások elterjesztéséről. 
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15. Az alkotmányos jogok tanítása, a mennyiben hiányoznék, vétessék 
föl a középiskolák és leánygimnáziumok tantervébe. 

t T é t e 1: 
16. Vannak-e a mai iskola belső életében tényezők, a melyek a gyermek

védelem szempontjából módositandók ? 
H a t á r o z a t : 
a) a tanítás kezdete 7 éves korra teendő; 
b) az ismeretanyag helyesebb beosztása és csoportosítása szükséges; 
r) a tanítóképzés reformálandó; 
d) a tanítók anyagi helyzete javítandó (hogy tehetséges elemeket is 

vonzzon e pálya); 
é) a nők alkalmazása kiterjesztendő; 
/ ) igazi szakfelügyelet szervezendő. 
17. Tekintve, hogy a gyermek kora érettsége egyrészt a testi fejlődést 

hátráltatja s az egészségét is megtámadja, másrészt pedig a gyermek egész 
szellemi életének természetes és helyes fejlődésében is tetemes károkat okozhat ; 
mondja ki a »Budapesti Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszus* paedagogiai 
szakosztálya, hogy a szülők, nevelők s a közoktatásügy vezetői mindig úgy 
irányítsák a gyermekek szellemi nevelését, hogy azok biztosan meg legyenek 
óva a kora érettség káros következményeitől. 

D) A jótékonysági szakosztály részéről. 

I. 
A szünidei gyermektelepek egyesítése a gyermekmenhelyekkel nemcsak 

pénzügyi, hanem erkölcsi szempontból is kívánatos. 
A telepek állandó orvosi és hygienikus felügyelet alatt álljanak. Az állam 

kötelessége a telepek létesítése, vagy azok támogatása. 
A nemzetközi gyermekvédő kongresszus hasson oda, hogy nagyobb városok

ban, hol a szegénységnek is meg vannak a nyomorultjai, oly társaságok és 
egyesületek alakuljanak, melyek a szegények satnya, scrophulotíkus és vér
szegény stb. gyermekeit a két nagy szünethónapban, falura, jó üde levegőre 
vigyék s ott gondos ápolásban részesítsék. 

II. 
A 3 — 6 év között levő gyermekek megóvása állandó menházakban tör

ténjék. 
Szükségesnek tartja a kongresszus, hogy az óvandó gyermekek nem a 

Barakk-rendszer szerint, hanem a családi rendszer szerint láttassanak el, mint
hogy ez sokkal jobb eredményre vezet. 

III. 
A munkás negyedekben gyermek-menhelyek létesítendők női bizottság 

felügyelete alatt. 
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IV. 
A hatóságok részéről az elhagyott gyermekek védelmével foglalkozó egye

sületeknek s a magán jótékonyságnak támogatás nyújtása kívánatos. 

V. 
Kimondja, hogy minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál arra nézve, 

hogy a gyermekvédelemnek minél nagyobb propagandát csináljon. 

E) ki emberbaráti szakosztály részéről. 

1. 
1. Törvényhozásilag kell gondoskodni a gyermekek megvédéséről a köte-

ességüket nem teljesítő szülők ellen. 
2. A »javitóház« elnevezés felcserélendő a »nevelő-intézet« elnevezéssel. 

n. 
1. Az erkölcseiben megromlott ifjúság közül az elitélteket és a büntetlen 

előéletüeket — fentartva a nem (genus) szerinti teljes elszigetelést — külön-
külön intézetekben kell neveltetni; a \2^ éven aluli gyermekek nem javító
intézetekben, hanem »szeretetházakban« helyezendők el. 

2. A javitó-intézetekbe utalt ifjakat a »család«-rendszer szerint kell 
neveltetni és pedig akként, hogy minden növendék-család lehetőleg külön 
épületben helyeztessék el; s hogy minden növendék intézeti neveltetésének 
egész ideje alatt egy és ugyanazon családfőnek (nevelőnek) keze alatt maradjon. 

A különösen konok természetű, de ép elméjű, valamint visszaeső növen
dékek ugyancsak a családi rendszernek elvei szerint, de külön intézetekben 
nevelendők. 

3. Legyen az erkölcsöt javitó nevelés a szó legszorosabb értelmében 
egyéni, mely czélból minél kevesebb növendéket kell egy nevelőre bizni. 

4. A nevelést, tanitást és oktatást a legtisztább vallás-erkölcsi alapra 
kell fektetni s az az eddiginél még fokozottabb mértékben alkalmazandó. 

5. Iskolában a növendékek az elemi iskolai ismereteknek elsajátításán 
felül az általuk gyakorolt ipari, festészeti vagy mezőgazdasági kézimunkának 
megfelelő szakoktatást nyerjenek. A fősuly azonban a gazdasági szakokta
tásra volna helyezendő. 

6. Minden munkanem tanításánál különös gond fordítandó arra, hogy 
a növendékek kenyérkeresetre képesittessenek, hogy a külső életben a ver
senyt szakmunkatársaikkal necsak megállhassák, hanem, hogy azokat még felül 
is múlják. 

7. A társadalmi életben a javitó-intézetekből elbocsátott növendékek 
erkölcsi, szükség esetében pedig anyagi támogatására is egyesületeket kellene 
szervezni, avagy ezen támogatásra a gazdasági és az iparegyesületeket felkérni. 

A javitó-intézetekből kikerült jó viseletű és iparkodó ifjaknak kenyér
kereseti önállósítására a czélnak megfelelő pénzbeli jutalmakat kellene kitűzni, 
mely jutalmak pályázat utján adatnának ki a legérdemesebbeknek. 
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A javitó-intézetekből kikerült leányok erkölcsi érzületének fejlesztése 
czéljából »kiházasitási alapok« létesítendők s abból a jó magaviseletűek eset
leges férjhez menetelük esetén segélyben részesittessenek. 

III. 
1. A 6 éves kort még be nem töltött árvák a lehetőséghez képest egyes 

családokhoz helyeztessenek el. 
2. A 6 éves kort már betöltöttek pedig intézetekben nevelendők fel. 

IV. 
1. A szegény gyermekeknek a csavargástól való megóvása végett az 

iskolával kapcsolatos menhelyek felállítása kívánatos, főkép a nagy szünidőre. 
2. Ott a gyermekek korukhoz és erejükhöz mért kézi munkával fogla-

landók el; azonban kellő idő fordítandó a játékra is. 
3. Kívánatos, hogy a menhelyben a gyermekek némi kis élelmet is kapjanak. 
4. Óhajtandó, hogy a szegény gyermekek, kikre otthon nincs ki ügyelne, 

a napnak az iskolai időn kivül eső részét is a menhelyben töltsék. 

V. 

Siketnémák. 

1. A siketnéma-gyermekek védelme első sorban a tanultságban és munka
képességben van, — azért mondassék ki védelmükre az általános tankötele
zettség. — Addig is, mig számukra kellő számú szakiskola nincs, oly orszá
gokban, mint pl. Magyarország, hol a kisdedóvodai és népiskolai törvény őket 
az általános tanításból nem zárja ki, e törvény hatálya alatt, az épérzéküek 
kisdedóvójába és népiskoláiba járjanak. 

2. A siketnémák tanítása nem csupán állami, de társadalmi, egyéni és 
helyi érdek is lévén, ott, hol kellő számú szakiskola nincs, állam és társada
lom együttes közreműködésével állíttassanak fel számukra iskolák. — Magyar
országon alapul véve a közoktatási kormány azon kijelentését, hogy a felállí
tandó iskolák részére a tanerőket meg fogja adni, az iskolák felállítását pedig 
megkönnyíti azzal, hogy a kevésbbé költséges ex-ternatust elébe helyezi a. 
drágább internatusnak s bármelyiket is engedélyezi 6 évfolyammal is: índít-
tassék meg társadalmi mozgalom arra, hogy 10 év leforgása alatt átlag minden 
két megye teremtse meg egy siketnéma-iskola felállításához az egyszersmínden-
korra szóló anyagi alapot. 

3. A siketnéma, még viszonylagos kitaníttatása után sincs azon fokon, 
hogy a jót magának a jónak erkölcsi értékeért követni s a rosszat önmagáért 
elvetni képes legyen : azért a hit és erkölcsbeli oktatás eredménye legyen a 
siketnéma gyermek legkítartóbb önvédelmi pajzsa. 

A hitoktatók nemcsak a hit ágazatait ismerjék, hanem egyszersmind azon 
utakat és módokat is, melyeken a síketnéma lelkéhez és szivéhez eredménye
sen hozzáférhetnek, azaz: legyenek szakképzett siketnéma tanítók. 

4. A családi nevelődés, még esetleges ferdeségeível és hiányaival sem. 
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oly rossz, hogy azt az idegen ház, vagy internátus feltétlenül jobban helyette
síthetné ; azért: az externátus jobb az ínternátusnál; ennél jobb a családi 
nevelés. Csak a legritkább esetben engedhető meg, hogy a szülői házból 
kiragadtassék a gyermek, t. i. ha ennek egészségi állapota feltétlenül s erkölcsi 
élete valójában veszélyeztetve lenne. Az árva gyermek is közköltségen inkább 
rokonnál, vagy más kipróbált családnál helyezendő el első sorban. Az inter
nátus csak végső menedék legyen. 

5. A siketnéma szülőktől származó gyermekek a teljes árvákkal egy 
tekintet alá essenek. 

6. Az ember legbiztosabb önvédelmi szere a munka lévén, a siketnéma 
— ki az életben úgyis csak keze munkájára van utalva — már az iskolák
ban is legyen gyakorlati munkával elfoglalva, 

7. A felnőtt siketném.ák érdekeinek megvédésére s hatóságokkal szemben 
való képviseltetésére értelmezőként minden esetben szakférfiak alkalmazandók. 

8. A születés után betegség folytán beállott siketseg szakértő orvosoktól 
állapittassek meg, a siketseg mérve felől a szülők halogatás nélkül kellőleg 
vílágosittassanak fel s az illető siketnéma a szükséghez képest utasíttassék 
szakiskolába. 

9. Az orvos minden tanév elején vizsgálja meg az iskolának összes, de 
különösen új növendékeit s a szükséghez képest teendő intézkedések fogana
tosíttassanak. 

10. A részleges hallással bírók s a legalább 6 éves korban megsiketültek 
és még beszélni tudók külön csoportban taníttassanak. 

U. Az öröklött és szerzett siketseg okának lehető teljes feltüntetésére egy 
tudományosan megirt, de népszerű munka kibocsájtása kívánatos. 

VI. 

Hülyék. 
1. A képezhető hülyék számára több intézetet létesítsenek gazdaságokkal 

kapcsolatosan, legfeljebb 100—100 növendékkel; a gyógyíthatatlan hülyék 
számára önálló ápoló intézetek ajánltatnak gazdaságokkal kapcsolatosan, 
melyekben a felnőtt hülyék foglalkozást találnának. 

2. Miután az elmebeli fogyatkozásban szenvedőknek, a kik képesek 
valamely mesterséget megtanulni, támogatásra van szükségük elméleti tanul
mányaik befejeztekor, díjakat kellene kitűzni olyan kézműveseknek, a kik 
vállalkoznak ezeket a szerencsétleneket mesterségre tanítani. 

3. A hülyék és gyengeelméjüek taníttatása ugyanazon tényezők teendője, 
a kik az épelméjű gyermekek neveltetését intézik. 

4. Óhajtandó, hogy országos alapon egyesültetek alakuljanak a gyenge
elméjüek taníttatása czéljából. 

Elnök : A mennyiben a határozati javaslatok valamelyike ellen, egyiknek-
másíknak kifogása lenne, kérem szíveskedjenek megjegyzéseiket megtenni. De 
jó eleve kijelentem, hogy a mennyiben egy-két sajtóhiba a határozati javas
latokba becsúszott volna, azoknak kiigazítása a végrehajtó-bízottság feladata 
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lesz, természetesen olyképen, hogy a határozati javaslatok érdemében semmi 
változás sem történjék. 

Dr. Hegedűs István: Egyetlen határozati javaslat maradt ki véletlen
ségből. De az annyira magától értetődő, hogy nem hiszem, hogy valakinek 
kifogása lesz ellene. A javaslat szövege: (l.paed. szakoszt. javaslatai 17. pont). 

György Aladár: T. kongresszus ! Hegedűs István elnök úrnak kijelen
tésével kapcsolatban felvilágosításul kívánom megjegyezni, hogy lapunk leg
újabb számából a jótékonysági és emberbaráti szakosztályok több határozata 
kimaradt. Ez azonban nem baj. Mert a kongresszus nemcsak azokat a hatá
rozati javaslatokat fogadja el, a melyek ki vannak nyomatva, hanem elfogadja 
mindazokat, a melyeket a szakosztályok a magukéivá tettek. 

Elnök : Kijelenthetem, hogy a most hallott megjegyzés értelmében az 
egyes szakosztályok határozatait elfogadja a kongresszus. (Helyeslés. El
fogadjuk.) 

Napirendünkön következik a szabályaink értelmében megalakítandó 60 
tagú állandó központi bizottság megválasztása, a mely bizottság helye Paris 
lesz. Minthogy ez a bizottság most először választatik meg, az előkészítő 
bizottság nevében azt javaslom a tisztelt kongresszusnak, hogy ne méltóztas
sék most a bizottságnak mind a hatvan tagját megválasztani, hanem csak 
tiz-húsz tagját azzal a megbízással, hogy a bizottság magát Parisban lakó 
buzgó emberbarátokkal, a kik azt a terhet magukra vállalnák, egészítse ki. 
(Helyeslés.) A mennyiben ehhez méltóztatnak hozzájárulni, a titkár úr lesz 
szíves felolvasni azoknak a névsorát, a kiket erre a feladatra az előkészítő-
bizottság kijelölt. 

Scherer István titkár: A központi bizottság tagjaiul ajánltatnak: 
Amster Mór, Wien. 
Dr.. Biedert Ottó főorvos, Hagenau. 
Cobot Putnam Erzsébet, Boston (Amerika). 
Conti Hugó gróf egyetemi tanár, Bologna. 

5 Dr. Gallatti Demetrio orvos, Wien. 
Linó F"erriani kir. ügyész, Como. 
Báró Lewi Adolf Scander, Firenze. 
Meissner Albrecht, Wien. 
Muteau Alfréd képviselő. Paris. 

10 Dr. Neumann Hugó egyetemi tanár, Berlin. 
Omboni Stefánia, Padova. 
Dr. Rhodes Ino Milson, Didsbury. 
Báró dr. Rothschild Henry, Paris. , 
Roussel Teophil senator, Paris. 

15 Dr. Rousseau St. Philippe főorvos, Bordeaux. 
Dr. Schabanoff Anna főorvos, St.-Pétersbourg. 
Dr. Severeanu C. D. egy. tanár, Bucarest. 
Strausz Pál senator. Paris. 
Dr. Bókay János egyetemi tanár, Budapest. 

20 Dr. Balogh Jenő » » Budapest. 
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Dr. Dégen Gusztáv nyűg. egy. tanár, Budapest. 
Dr. Katona Béla koronaügyész-helyettes, Budapest. 
György Aladár iró, Budapest. 
Dr. Mandello Károly szerkesztő, Budapest. 

25 Báró Malcomes Jeromosné, Budapest. 
Rakovszky István, Budapest. 
Türr István, Budapest. 

Elnök: Méltóztatnak a felolvasottakat elfogadni ? (Helyeslés.) így tehát 
a felolvasottakat megválasztottaknak jelentem ki. 

Dr D é g e n Gusztáv : Kapcsolatban a most elfogadott határozattal javas
lom, hogy az állandó bizottság elnöke jelen kongresszusunk érdemes elnöke, 
Rakovszky István úr legyen. (Éljenzés. Felkiáltások: Elfogadjuk!) 

Dr. Rhodes Ino Milson (angolul) : Tisztelt Kongresszus! Mindenkor 
örömmel fogok visszagondolni azokra a napokra, a melyeket a magyar főváros 
vendégszerető falai közt töltöttem el. Tanulságosak és kellemesek voltak azok 
egyúttal. Nem Ígérhetem meg, hogy a szives vendégszeretetet mi, az én 
hazámban hasonlóval viszonozhatjuk-e s ha mégis azt a javaslatot bátorkodom a 
tisztelt kongresszus elé terjeszteni, hogy a legközelebbi kongresszust London
ban tartsuk meg, teszem ezt abban a reményben s azzal a biztatással, hogy min
dent el fogok követni, miszerint a kongresszus megtisztelő bizalmát kiérde
meljük. Azt hiszem, vonzó lehet a tagokra nézve az a körülmény, hogy ugy 
Londonban, valamint a közvetlen környékén számos intézmény áll a gyermek
védelem szolgálatában, a melyeknek tanulmányozása haszonnal járhat. Ismét
lem tehát javaslatomat, méltóztassék elhatározni, hogy a legközelebbi kon
gresszus Londonban tartassék meg. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Rhodes Milson úr ezen szives meghívását, azt hiszem, mélyen 
tisztelt kongresszus, köszönettel fogadhatjuk el. .\z előkészítő-bizottság nevé
ben is ajánlom, hogy a jövő kongresszust Londonban tartsuk meg. (Éljenzés.) 
Szíveskednek ehhez hozzájárulni ? (Helyeslés.) 

B á r ó X e w i Adolf Scander (francziánl) : Tisztelt Kongresszus ! Én ma
gam is szives készséggel járulok az imént hozott határozathoz, mert azt hiszem, 
hogy ha valahol, ugy Londonban nyilik alkalmunk a gyermekvédelmi intézmények 
tanulmányozására. Csak azt bátorkodom még javasolni, hogy ezen londoni 
kongresszus idejéül mához következő harmadik évet, tehát az 1902-ik évet 
méltóztassék kitűzni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elnöktársam javaslatát, hogy tudniillik a legköze
lebbi kongresszust három év múlva, 1902-ben tartsuk meg, hozzájárulni ? 
(Általános helyeslés.) így tehát kimondhatom, hogy a legközelebbi kongresz-
szust 1902-ben Londonban tartjuk meg. (Helyeslés) 

V'an szerencsém a t. kongresszusnak figyelmébe ajánlani a ma délután 
Vácz és Zebegénybe, úgyszintén holnap Crkveniczára tartandó kirándulást. 
Fogadtatásunkra az illető tényezők a kellő intézkedéseket megtették. Erre 
nézve jelentem, hogy most kaptam Szápáry László gróf fiumei kormányzó úr 
táviratát, a melyben arról tudakozódik, hogy hányan lesznek a kirándulásban 
résztvevők. . : 
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Napirendünk ki van merítve. 
Minthogy kongresszusunk diszét és fényét nem kis mértékben emelték 

külföldi tagtárs vendégeink, engedjék meg, hogy általánosan bevett szokás 
szerínt helyemet átadjam báró Lewi Adolf Scander tiszteletbeli elnökünknek, 
kérve, hogy ő rekeszsze be a kongresszus tanácskozásait. 

Dr. Hajech Camilló (Milano, francziátil): Mélyen tisztelt Kongresszus! 
A búcsú pillanatában meghatva állok fel, hogy a külföldről résztvevő tag
társaim nevében mélyen érzett köszönetünknek adjak kifejezést azon tapasztalt 
vendégszeretet és lekötelező előzékenységért, melyet a magyar tagtársak részé
ről minden alkalommal tapasztaltunk. Köszönetünk első sorban elnök úr O 
Nagyméltóságát illeti, a ki szívélyes előzékenységével mindenkorra kellemes 
emléket biztosított magának sziveinkben, de nem kevésbé hálával tartozunk 
az elnökség többi tagjainak is, a kik fáradhatlan buzgalmat tanúsítottak, hogy 
tartózkodásunkat Budapesten tanulságossá és kellemessé tegyék. Bárhova for
dultunk, bármely kapunál kopogtattunk, mindenütt a legnagyobb barátsággal 
fogadtak bennünket s valóban mondhatom, hogy szivem mélyéből fakad e 
lííáltás (magyarul) : Éljen Magyarország! Éljen Budapest! (Éljenzés és taps.) 

Báró Lewi Adolf Scander (Firenze, francziáiil) : 

Hölgyeim és Uraim! 
Nagyon óhajtottam volna, hogy méltóbb és ékesebben szóló tag hangoz

tassa az utolsó szót a most szétosztó kongresszuson, mint én vagyok; az elnökség 
azonban mindvégig el akart halmozni azzal a jóakarattal, melyet kiváló meg
tiszteltetésnek tekintek, a melyet azonban meg nem érdemeltem s a melyért 
nem tudom hálámat eléggé kifejezni. 

A búcsú szavait azokhoz, a kiket a legnemesebb czélok felé való törek
vés lelkesít, a kik az emberiség jövőjén munkálkodnak az által, hogy a sze
gény gyermekeket megvédjék, mikor erre a törvényhozás képtelen; a kik 
mentő kezeket nyújtanak azok felé, a kik a társadalom mai szervezete mellett 
praedestinált áldozatok, alig bírom intézni. 

A rAi czélunk volt: megvédeni a jövő munkásait s megakadályozni', hogy 
azok már útjok elején elpusztuljanak s ne találjanak gondos kezekre, melyek 
őket támogassák s abban a gondozásban részesítsék, melyet joggal meg
követelhetnek. 

Ezt a czélt nem értük el teljesen, a munkát nem fejeztük be, azért nem 
is a búcsú szavait intézem önökhöz, hanem a viszontlátáséit s erős meggyő
ződéssel s a pillanat magasztosságától áthatva kiáltom : A viszontlátásra London
ban, három év múlva! 

Három év múlva, vagyis hajnalán annak a századnak, mely bizonyára 
elég szerencsés lesz, hogy nagy részben megvalósíthassa azokat a humanitá
rius eszméket, melyeket a haldokló század gyenge munkása talán sokkal 
szebbeknek és magasztosabbaknak talál, mintsem azok megvalósíthatását remélné 
s ezért hajlandó őket utópiáknak nevezni. 

Hölgyeim és Uraim! Adjunk egymásnak találkozót Londonban, abban a 
4 
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•hatalmas városban, a hol minden tetterő sorompóba lép, hogy az eszme diadalt 
arathasson. Adjunk egymásnak találkozót, hogy tovább munkálva legalább 
csak egynehányat valósithassunk meg azon óhajokból, melyek itt a legutóbbi 
napokban kifejezést nyertek. 

Ez a hivatás az, a melyet az imént választott központi bizottságra ruhá
zunk, így czáfolhatjuk meg legméltóbban azokat, a kik a kongresszusokat, a 
nemzetközi gyűléseket feleslegeseknek mondják s igy szolgáltathatjuk bizonyí
tékát annak, hogy igenis szükségesek ezek az összejövetelek, melyek nemes 
és magasztos eszméket hirdetnek, mert egyesitik a lelkeket és sziveket s fölül
emelkedve minden személyes érdeken és minden határon, a kasztok és vallás 
sorompóin csak azért egyesülnek, hogy jót, csakis jót tegyenek! 

Ezzel berekesztem ezen nemzetközi gyermekvédő kongresszust azzal a 
felkiáltással: Éljen Budapest, a lelkes és vendégszerető magyar főváros! 
(Éljenzés és taps.) 

(Kongresszus végződik délelőtt 11 órakor.) 



III. 

A szakosztályok ülései. 

4*. 





Orvosi szakosztály. 



Elnökök: Dr. Bókay János (Budapest), 
Dr. Baginsky Adolf (Berlin), 
Dr. Concetti Luigi (Róma), 
Dr. Csillag Gyula (Budapest), 
Dr. Gallatti Demetrio (Wien), 
Dr. Genersich Gusztáv (Budapest), 
Dr. Hainiss Géza (Budapest), 
Dr. Schabanoff Anna (St.-Petersbourg), 
Dr. Szalárdi Mór (Budapest), 
Dr. Szontágh Félix » 
Dr. Thirring Gusztáv » 
Dr. Vidor Zsigmond » 

Titkár: Dr. Grosz Gyula » 
Jegyzők: Dr. Berend Miklós » 

Dr. Deutsch Ernő » 
Dr. Linsbauer Rezső » 
Dr. Perényi István » 
Dr. P^litzer Alfréd » 
Dr. Schuschny Henrik » 
Dr. Torday Ferencz » 

A szakosztály naplóját összeállitották: 

Dr. Bókay János elnök, 
Dr. Torday Ferencz jegyző. 



Első ülés. 
Szeptember 14-én délelőtt. 

Elnökök: Dr. Bókay János, Dr. Baginsky Adolf, Dr. Con-
cetti Luigi. 

Titkár: Dr. Grósz Gyula. 
Jegyzők: Dr. Linsbauer Rezső, Dr. Torday Ferencz. 

Dr. Bókay János a szakosztály ülését a következő beszéddel nyitja meg : 

Tisztelt kartársak ! 
Kongresszusunk a »Gyermekvédelem > szolgálatában áll s mint ilyennek 

fontos missiója van s ha összejövetelünk s tanácskozásaink nem is fognának 
nagyobb eredményt felmutatni, azon körülmény, hogy a gyermekvédelem iránt 
az érdeklődést ügy az egyesekben, mint a tág értelemben vett társadalomban 
fokoztuk, kongresszusunk sikere eleve biztosítva van s fáradozásunk megtermi 
gyümölcsét. 

Ha a gyermekvédelem történetében visszatekintünk, azt látjuk, hogy az 
államok karöltve a társadalommal, első sorban a beteg gyermekek védelmével 
foglalkoztak. Ezen gondoskodás szülte a gj^ermekkórházakat s a gyermekkór
házak hozták létre a »Gyermekgyógyás::at«-ot, mely szak a beteg gyermekek 
védelmét tudományos alapra fektette s kifejtette a raczionalis gyermek-hygiénét 
Az érdeklődés s az állami és társadalmi tevékenység a gyermekvédelem ágazatai 
iránt jórészt ezen alapból fejlődött ki fokozatonként s manapság a beteg 
gyermek védelme mellett az egészséges gyermek védelme is minden Iránjában 
gondoskodás tárgya. 

Hogy a gyermekkórházak, majdnem mindenhol, társadalmi úton, tehát a 
közjótékonyság igénybe vételével jöttek létre, egyes lelkes emberbarátok buzgól-
kodása folytán, azt bizonyítja, hogy a gyermekvédelem történetében a társa
dalmi akczió, kezdettől fogva főszerepet játszott. 

A tulajdonképeni gyermekvédelem tehát a gyermekkórházak alapításával 
vette kezdetét jelen századunk elején s hogy bennünk a múltban is megvolt 
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az érzék a gyermekvédelem iránt, azt egyéb intézményeink mellett bizonyít
hatja az is, hogy hazánk első gyermekkórháza, a mai »Sfefánia«-gyermek-
kórház, »PesH kisdedkórhűz« czímmel nagyemlékű orvosunk, Schoepf-Merei 
Ágost által 1839-ben alapíttatott, tehát oly időben, midőn az egész művelt 
világon még csak Paris, Szent-Pétervár és Bécs dicsekedhetett önálló hajlékkal 
beteg gyermekek ápolására és gyógyítására. 

Midőn Önöket, Kartársaim, a fentiek előrebocsátásával tisztemből kifolyólag 
s tiszta szívből üdvözlöm, minél nagyobb sikert kívánok tudományos műkö
désünknek s ezen óhajtással kongresszusunk orvosi szakosztályát megnyitottnak 
nyilvánítom. 

Uraim és hölgyeim! Bátor vagyok közölni Önökkel azon kartársaknak 
szives üdvözletét, kik különböző okokból nem vehettek részt gyűléseinken, 
de élénk érdeklődésüknek az által kívánnak kifejezést adni, hogy felkértek, 
hogy a kongresszus orvosi szakosztályát nevükben üdvözöljem és munkássá
gához szerencsét kívánjak. 

Ezek: Dr. Sevestre és Comby Parisból, 
Andeaud Genfből, 
Dr. Steffen Stettinből, 
Seitz tanár Münchenből, 
Dr. Unruh és Dr. Meynert Drezdából, 
Dr. Dornblüth Rostokból, 
Dr. Neumann magántanár és Dr. Bernhard Berlinből, 
Dr. Violí Konstatinápolyból, 
Dr. Frouz egy. m. tanár és prof. Frühwald Wienből. 

Midőn ezzel elnöki megnyitói kötelességemnek eleget tettem, a szakosztály 
nevében őszinte köszönetünknek adok kifejezést, hogy nagyrabecsült és kiváló 
kartársam, prof. Baginsky a messze távolból eljött körünkbe s tisztelettel fel
kérem ezennel, hog}" az ülés elnöki székét elfoglalni szíveskedjék. 

Dr. Baginsky Adolf elfoglalja az elnöki széket és néhány szóval a 
gyermekkórházak fejlődését méltatja, mely a gyermekvédelmi eszmék térfogla
lásával párhuzamosan halad előre. Üdvözli a kongresszust és megnyitja az 
előadások sorozatát. 

Dr. Concetti L. (Róma): A gyermekgyógyászat tanítása az egye
temeken. 

Az orvostudományok között a gyermekgyógyászat önálló külön szakmát 
képez ; erről ma mindenki egyaránt meg van győződve. Legkevésbbé kell ezen 
álláspont helyességét igazolni azon gyülekezet előtt, melynek tagjai sorában 
egyrészt gyermekgyógyászok, másrészt a gyermekek védelmének ügyét szívü
kön viselő emberbarátok foglalnak helyet. 

Ha annak okát keressük, hogy egyes megbetegedések miért birnak más 
jelleggel a gyermekkorban, miért más a gyermekkornak pathologiája, úgy 
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tudnunk kell az emberi szervezet fejlődésének menetét, ismernünk kell a 
gyermekkor élettani viszonyait, melyek együtt adhatják meg magyarázatát 
annak, I hogy ugyanazon befolyások miért idéznek elő más hatást a gyermek
korban, mint a felnőtteknél. Tudnunk kell, hogy bizonyos megbetegedések, 
kivált fertőző kórokkal szemben a gyermekkor különös hajlandósággal bir. 
A gyermekek életmódjának, táplálkozásának szabályozása tapasztalatok alapján 
gyűjtött szakismeretek szerint kell, hogy történjék. Daczára ennek az orvosok 
egy része, még olyanok is, kik hosszabb kórodai tanulmányokat is végeztek, 
e dolgok ismerete nélkül lép ki az életbe, hol igen sokszor találják magukat 
gyermekbeteggel szemben, kinek bántalmának prognosisát, az orvos hiányos 
diagnostikus és therapeutikus képzettsége annyival inkább súlyosbítja, mert a 
helyes therapia a gyermekek felgyógyulásánál nagy szerepet játszik. Kétség
telen, hogy a nagy gyermekhalandóság okai között az orvosok hiányos kép
zettségének is hely jut. 

Betegágynál orvosi tanácslcozás alkalmával találkozunk egyrészt gyakorta 
nagyon káros következményekkel járó diagnostikus tévedésekkel, másrészt a 
halottkémi kimutatásokban a halálokok rovata árulja el sokszor a kezelő 
orvos hiányos képzettségét, kivált akkor, midőn oly megbetegedésekkel talál
kozunk ott, melyek a gyermekkorban, vagy annak bizonyos szakában soha
sem fordulnak elő. Hányszor látunk újra és újra oly beteg gyermekeket, kik 
azért pusztulnak el, mert kellő időben és módon táplálkozásukat szakértő 
orvos nem szabályozta. Itt van az oka a gyermekkori tápcsatornamegbetege
dések nagy mortalitásának, illetve annak, hogy a gyermekeknek úgyszólván 
fele miért szenved táplálkozási zavarból eredt megbetegedésben. A mortalitási 
statisztikákból látható, hogy a halál nagyobb pusztítást végez a törvénytelen, 
mint a törvényes gyermekek között. Hogy nagyobb számúak az áldozatok a 
szegény, mint a vagyonos néposztályban. Ugyanitt látható, hogy az egészség
ügyi viszonyok javítása mily eredményeket idéz elő. Ezen statisztikai adatok
kal szemben egyéni tapasztalataink között hány oly esetet találunk, hol a 
vagyonos gyermek kellő hygienikus és diaetetikus intézkedésekkel megment
hető lett volna, hány olyat, hol szakszerű beavatkozással egyes gyermekeket 
némely fertőző kórral szemben meg lehetett volna óvni. 

A kiskorú gyermekek kötelező gyógykezeltetése, a társadalomnak az 
utolsó évtizedekben a gyermekek védelme érdekében kifejtett soknemű jóté
konysága megtermi gyümölcsét. Igazat ad Chadwich és Lexis és mások 
theoretikus alapon felállkott azon nézetének, hogy az emberi kor halálozási 
viszonyai befolyásolhatók és hogy e törekvések kiváltkép a gyermekkorban 
járnak nagyobb sikerrel. Ezen ténynek nemzetgazdasági fontosságát hossza
sabban nem kell méltatni. Ez emberbaráti mozgalmakban az orvosok nem 
töltik, illetve nem tölthetik be az őket megillető helyet, miután az egyetemen 
nem gondoskodnak arról, hogy a megfelelő szakismeretekkel lépjenek ki az 
életbe. 

A gyermekgyógyászatot sok egyetemen vagy egyáltalában nem tanítják 
külön, vagy a hallgatóság szabad akaratára bízzák, hogy ez ismereteket meg
szerezze. Alig egynéhány egyetemen kötelező a gyermekgyógyászat hallgatása 
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s még kevesebb helyütt van a gyermekgyógyászat a szigorlati tárgyak közé 
felvéve. Még Németországban is, hol a gyermekgyógyászat nagynevű és nagy
számú művelői folytán az orvostudományok között igen előkelő helyet foglal 
el, ali"- egynéhány helyen hivják meg a belgyógyászati szigorlathoz mint 
vendét'vizsgáztatót a gyermekgyógyászat professorát. Heubner a berlini 1830-ban 
felállított gyermekgyógyászati cathedrát világhírű előde Henoch után nem mint 
a (gyermekgyógyászat, de mint a kórtan és speciális therapeutika tanára tölti 
be. A bécsi gyermekgyógyászati klinika, mely egyike a legrégiebbeknek és 
leghíresebbeknek, csak Widerhoffer tanár személye által van az egyetemmel 
összefüggésben. Ugyanez áll a budapesti t>Siefáma« gyermekkórházról is. 
Ausztriában egy legújabb rendelet következtében a gyermekgyógyászat hall
gatása s a belőle való vizsgázás kötelezővé van téve. Francziaországban 
kezdték először a gyermekgyógyászatot tanítani, miután itt előbb is alapítot
tak gyermekkórházakat, mint másutt. Bár minden egyetemen gondoskodnak a 
tárgy előadásáról, sem hallgatása, sem az abból való vizsgázás nem kötelező. 
Angliában, hol már 1847-ben a Middlesex Hospital-ban West klinikai előadá
sokat tartott, a paediatria nem tudott az orvostudományok között polgárjogot 
szerezni és ma sem tekintik ott a gyermekgyógyászatot külön szakmának. 
A gyermekkórházakban a kórházi orvosok és sebészek ismételten tartanak 
inkább orvosok, mint növendékek által hallgatott szabad tanfolyamokat. Bel
giumban nemcsak, hogy csak Brüsszelben van facultativ tanszéke a paediatriá-
nak, de az eddig gyakorlatban volt tanfolyamokat is be akarják szüntetni. 
Olaszországban, hol a közoktatásügy már évek hosszú sora óta csekély meg
szakításokkal az orvostudomány egyik nagynevű munkásának Baccelli tanár
nak vállain nyugszik, az ő intézkedése folytán előbb Paduában, majd Fló-
renczben és Nápolyban, 1897-ben pedig Rómában állítottak a gyermekgyó
gyászatnak tanszéket. Az ő befolyása alatt ugyanitt előbb gyermekgyógyászati 
koródákat nyitottak meg, melyeknek száma az utóbbi években még szaporo
dott is; ezenkívül több olasz egyetemi városban külön tanfolyamokban is 
tanítják a gyermekgyógyászatot. A négy egyetemen, hol ugyan tanszéke van 
a szaknak, sem a hallgatás, sem a vizsgázás nem kötelező. A hallgatók, 
illetve orvosok egy része azonban önként aláveti magát egy vizsgálatnak, 
hogy az így szerzett qualificatiónak az életben hasznát vehesse. Oroszország
ban állítólag kötelező a gyermekgyógyászat hallgatása; Spanyolországban, 
Romániában, Sweizban, az Északamerikai Egyesült-Államokban az orvos-
tudori oklevél vizsgán igazolt gyermekgyógyászati szakismeretek nélkül nem 
szerezhető meg. 

A bevezető sorokban felsorolt indokok alapján kívánatos és szükséges, 
hogy a gyermekgyógyászat minden egyetemen, mint külön stúdium adassék 
elő, valamint, hogy a szigorlati tárgyak közé esetleg mint vendégtárgy a 
szakma felvétessék. Egyrészt az orvosokat és orvostanhallgatókat serkentené 
a tárgygyal való foglalkozásra, másrészt az intézményeknek válnék hasznára, 
ha a hatósági, iskolai, gyermekmenhelyi, lelenczházi s egyéb hasonló állások 
betöltésénél a pályázati feltételekben biztosított előnyökkel bírnának azok, kik
nek gyermekgyógyászati szakismereteik vannak. Nem a gyermekorvosok, de a 
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gyermekhalandóság csökkentésének érdekében kívánatos a gyermekgyógyászat 
rendszeres, kiterjedt tanítása. 

Dr. Bókay János: Concetti tanár nagyérdekű előadásához csak egy 
rövid történeti jelentőségű adatot kívánok hozzáfűzni, midőn megemlitem, hogy 
1848-ban a magyar kormány megbízásából egyetemünk néhai nagyérdemű' 
tanára Balassa, az orvostanitás reformját tárgyaló javaslatot terjesztett elő, 
melynek keretében már akkor, 1848-ban hangsúlyozva volt a gyermek
gyógyászati tanszék felállításának szükségessége. Ezen javaslatot az egyetemi 
tanács jóváhagyta ugyan, de az azután bekövetkezett mozgalmas időkben 
lehetetlenné vált a javaslat életbeléptetése. 

Concetti tanár átveszi az elnöklést. Dr. Schabanoff Anna, az »01den-
burgi herczeg« gyermekkórház orvosa Szent-Pétervárott: Az idült bántalmak-
ban szenvedő gyermekek védelme Oroszországban. 

Az orosz orvosi világot és a közjótékonyságot ez idő szerint foglalkoztató 
kérdések között egyike a legjelentőségteljesebbeknek azon mozgalom, mely az 
idült bántalmakban szenvedő gyermekek jólétén fáradozik. A kezdeményezők 
buzgalma és a közönség nagy áldozatkészsége folytán már rövid idő alatt is, 
igen felbátorító szép eredményeket tud e mozgalom felmutatni. Az elhagyatott 
idült bántalmakban szenvedő gyermekek szánalmas sorsa első sorban a gyermek
orvosok figyelmét és érdeklődését vonta magára, látva, hogy ezen nagyszámú 
betegek nem vétethetvén fel a kórházakba, otthon kétségbeejtően rossz hygie-
nikus viszonyok között tengődnek. Számos közleményben ráutaltak annak 
szükségességére, hogy ezen gyermekek részére külön gyógyintézetek emel
tessenek, míg elérték, hogy az első ily kórház Gatschinában 1883-ban meg
nyílt, melyet három évvel későbben a szent-pétervári Retrobulow-kórház követett. 

»Az idült bántalmakban szenvedő gyermekek számára épült kórházak 
egyesülete* e két kórházba eddig mintegy 1000, 2—12 év közti gyermeket 
helyezett el, kik legalább 130—I.IO napig, olykor azonban meghatározatlan 
hosszú ideig, míg állapotuk megkívánja, ingyen ott tartózkodnak és gyógy
kezeltetnek. Egy-egy ágy évi fentartási költsége 350 rubel, a két intézet évi 
költségvetése 10.000 rubelt tesz ki. Felvételre leggyakrabban kerülő megbete
gedések a következők: rhachitis, scrophulosis, anaemia, idült csont- és ízületi 
bántalmak (caries, coxitis, spondylitis), idült bélhuzamzavarok, atrophia és 
egyebek. Reménytelen állapotban levők nem vétetnek fel. Legjobbak a fel
mutatott eredmények rhachitisnél, atrophianál, anaemiánál, tápcsatornazavarok 
és kezdődő tuberculotikus affectióknál. A kedvező hygienikus viszonyok, jó 
levegő, kellő táplálás, a vizgyogykezeles folytán ez intézetekből a betegek 
30°/«-a teljesen gyógyultan távozott, 47°/o állapota jelentékenyen javult. 6^° 
elhalt. Az elhaltak jó része heveny fertőző kórokban pusztult el. 130—150 
napi intézeti tartózkodás alatt a gyermekek súlya 1200—1300 grammal növe
kedett. 

»Az idült bántalmakban szenvedő gyermekek menhelyé«-ben, mely Gatschi-
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nában 1886-ban alapíttatott, a fentemiitett kórházakból elbocsátott gyermekek 
gondoztatnak, neveltetnek és iskoláztatnak tovább 16—18 esztendős korukig, 
mikorra megerősödve és meggi^ógyulva képesek már életfentartásukról gondos
kodni. Ezen intézetben eddig ö5 szerencsétlen gyermek talált menhelyet; 
nyaranta fiókintézetében 25, a szentpétervári legszegényebb lakosságból kiválo
gatott, idült bántalmakban szenvedő gyermek részesül a jó levegő, kellő táplálás 
és jó közegészségi viszonyok áldásában, melj' hatányok folytán a gyermekek 
átlag 1630 grammal súlyosabban térnek haza. 5000 rubel körül van ez intézet 
költségvetése. Ezen intézeteket magán egyének jótékony adományaiból alapí
tották és tartják fenn. 

»A szentpétervári szegény beteg gyermekeket védő egyesület* két ily 
intézettel bir: egy kórházzal 35 idült bántalmakban szenvedő gyermek részére 
és Finnországban egy gyógyintézettel 100 debilis és anaemikus gyermek 
részére, kiket itt nemcsak meggyógyítani és megerősiteni igyekeznek, de őket 
mesterségekre is kitanítják. 

Legnagyobb jelentőségű eredménye ezen emberbaráti mozgalomnak az, 
hogy elhatároztatott egy tengerparti állandó sanatorium építése scrophulotikus 
és lymphatikus gyermekek részére; már nemsokára meg fog ez intézet nyílni 
a Balti tengerparton Vindau mellett. 

»A szentpétervári közegészségi egyesület* által 1882 óta alapított nagj^-
számú szünidei gyermekmenhelyek közül, melyek scrophulotikus, anaemikus, 
neurasthenikus és egyébként is gyenge gyermekeknek adnak nyári tartózkodást, 
legnagyobbak a Staraja Roussa és Dranskenikiben levők. Staraja Roussában 
75—80 napon át nyaralt 750 gyermek közül 957o távozott felgyógyultán, vagy 
jelentékenyen javultan, a legnagyobb súlynövekedés 6350 grammot tett ki. 
A Dranskeniki telep 121 gyermeke közül 947o teljesen egészségesen került 
haza, 570 állapota jelentékenyen javult, 1 pedig ott elhalt. Ezen fényes ered
mények a jó levegő és kellő hygienikus viszonj'okon kivül az alkalmazott jó 
ásványvizes és törpefenyő-fürdőknek is köszönhetők. Egy gyermek átlag 
50-szer fürdött meg. 

Katalin nagyherczegnő 1872-ben Finnországban Oranienbaumban egy 
tengerparti kórházat alapított nyári tartózkodási helyül a szentpétervári kór
házakból kikerült 50 súlyos betegségből lábbadozó gyermek részére. Eddig 
757 gyermek részesült ez alapítványban, kik közül a kezdődő csonttuberculo-
sisban szenvedők W/o-a, az idült tuberculotikus izületi lobokban sínylődőknek 
67o-a, a vérszegényeknek pedig 80Vo-a tá\'ozott onnan gyógyultan el. 

Az odessai szegény beteggyermek-egyesület is tart fenn 1888 óta Gadji-
béeben tengerparti gyógyintézetet. Itt is főként a fürdők járultak hozzá a fel
mutatott jó eredmények előidézéséhez. Átlag 42 fürdő jut egy gyermekre; 
1895-ben 200 gyermeket helj'eztek ez intézetben el, kik közül 767* gyógyultan, 
2470 pedig javultan távozott. Az évi budget 6250 rubelt tesz ki. 

Ezen itt felsorolt intézeteken kivül, melyek évi kimutatásai közkézen 
foi'gók, Bessarábiában, Arensburgban, Zechozínskben és másutt vannak hasonló 
gyógyintézetek, sőt a Hapsali egy leánjaievelő intézettel van kapcsolatban. 
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Az elmondottakat összegezve, meggyőződünk arról, hogy az intézke
dések, melyek az idült bántalmakban szenvedő gyermekek érdekében Orosz
országban ez idő szerint történnek, még nem kielégítők, de felbátoritó a gyer
mekek egészségének helyreállítása érdekében felvett küzdelemben azon 
körülmény, hogy egyrészt átment a köztudatba ezen törekvés üdvössége, más
részt, hogy ezen mozgalom a társadalom minden osztályának élénk érdeklő
désével és nagy áldozatkészségével támogattatik. 

Dr. Bókay János (Budapest): A pertussis prophylaxisáról, különös 
tekintettel a tuberculosis terjedésére. 

Ma, midőn a gümőkór elleni védekezés szükségességét minden művelt 
államban vallják s a védekezés nehéz munkáját ellene foganatositják, mert jól 
tudják, hogy ezen védekezés, tekintve a tuberculosis nagy elterjedését, ma 
már nemcsak közegészségi, hanem nagyfontosságú nemzetgazdasági kérdés is, 
helyén való, hogy azon kórok prophylaxisát is ujabb figyelemre méltassuk, 
melyek a gümős folyamat kifejlődését a szervezetben . elősegíthetik, más szó
val a tuberculoticus bacillus eredményes felvételére a szervezetet, esetleg már 
a gyermekéletkor legzsengébb szakában mintegy előkészíthetik. 

A kanyaróról s pertussísról régóta tudva van, hogy azok a gümőkórral 
bizonyos kapcsolatban állanak s ha én ezúttal a pertussis prophylaxísával fog
lalkozom, teszem azt ez alkalommal főleg a tuberculosis elleni védekezés szem
pontjából. 

Általános tapasztalat, hogy a szamárhurut közegészségi jelentőségét úgy 
a nagyközönség, mint a hatóságok kicsinylik, pedig egyáltalában nem túlozott 
a múlt század végének azon orvosirója, ki a pertussist »tussis infanticida«-
nak nevezte el, mert a pertussis nagy figyelmet érdemel közegészségi szem
pontból uĝ f ragályozási képességénél fogva, mint azon kapcsolatosságánál 
fogva, melyben áll a gümőkórral. 

Kevéssé ismert szélesebb körben azon adat, hogy a pertussis-ragályozás 
iránti fogékonyság a gyermekkorban 91'3Vo-ra tehető (Biedert), mi azonban 
nagy városokban gyakorlatot űző gyermekorvosok s nagy beteganyaggal dol
gozó gyermekkórházak vezetői, fájdalom, nagĵ on is jól tudjuk, hogy a per
tussis, ha egyszer járványnyá fejlődik, mily kiterjedést ölthet s mily horribilis 
megbetegedési számokat mutathat fel. így nagyon emlékezetes székes főváro
sunk közegészségügyének történetében az 1877. és 1889. év, midőn a pertus-
sis-esetek oly rengeteg számmal léptek fel a főváros területén, hogy mig a 
szamárhurutos megbetegedések összes száma a vezetésem alatt álló gyermek
kórházban, viszonyítva az évi bejáró betegek számához, különben átlagosan 
2-57o, addig ezen arányszám 1877-ben 5*5-re emelkedett, 1889-ben pedig 
47o-ot tett ki, vagyis a pertussis-megbetegédések ezen két évben oly magas
latot értek el. mint a milyet a heveny fertőző kórok közül hatvan év alatt a 
kórházban egy sem közelitett meg. 1890-ben a diphtheria a pertussisnak 1889-
ben észlelt kitörését túlhaladja ugyan, a szamárhurutnak arányszámát azonban 
nem érte el. 1877-ben a kórházban az ambuláns beteganyagban 485 szamár-
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hurutos megbetegedés észleltetett, 8184 beteg között, 1889-ben pedig 572, 
14.849 ambuláns beteg között. 

A pertussis-járványok természetes okoknál fogva rendszerint hosszan 
tartanak. Az 1889-iki fővárosi erős járvány, kórházi feljegyzéseink szerint, 
január havában vette kezdetét, tetőfokát június havában érte el s csak szep
tember havában szűnt, tehát körülbelül kilencz hónapig állott fenn. Ezen jár
vány tartamát különben pontosan megállapitanunk alig lehetséges, mert 1888-
tól 1893. január haváig, tehát öt év lefolyása alatt, 1888. január és február 
havát kivéve, szamárhurut-esetek havonta eléggé nagy számmal észleltettek a 
kórházban s havi hat betegség-eset, mint minimális, 58 hó között csakis hat 
hónapról található feljegĵ ezve protocollumainkban. Egyes pertussis-járványok 
rendkívüli kiterjedését jól jellemzi Comby,^ midőn a következőket mondja : 
»Cependant, de temps á autre, on voit la maladie se diffuser avec une for9e 
insolite, mena9ant toute la population infantile d'une ville, d'une canton, d'une 
province.« 

A pertussis eddig ismeretlen contagiuma volatilis s nagy ragályzó képes
séggel bir s az epidémiák gyors kifejlődésének ezen körülmény eléggé magya
rázatát adja. 

Aíortalitását 'a. szerzők 4'57o-ra teszik, tehát körülbelül oly magasra 
becsülik, mint a kanyaró átlagos halálozási százalékát; hogy azonban ezen 
százalék korántsem fejezi ki a pertussis valóságos morialitását, azt a gyakor
latban szerzett tapasztalatok, fájdalom eléggé bizonyítják. Mert hisz nem a per
tussis direct teszi tönkre a gyermeki szervezetet, hanem a fellépett szövőd
ményes megbetegedések és utóbántalmak, ez utóbbiak esetleg csak évek után. 

Az elmúlt századokból rosszindulatú, tehát nagy halálozást mutató per-
tussis-járványokat irtak le: Schenk (1695. Bécs), a régi bécsi iskola kiváló 
tudósa, de Haén (1746. Bécs), Baillou (1758. Paris) s Holdefreund (1780, 
Porosz-Szilézia) s rosensteini Rosen, a gyermekgyógyászat ezen kiváló elő-
harczosának feljegyzéseiből tudjuk, hogy 1749-től 1764-ig Svédországban 
43.393 gyermek pusztult el pertussis következtében s az 1755. év egyedül 
5832 pertussis halálesetet mutatott fel ezen országban. 

Ujabb statisztikai adatokból tudjuk, hogy Parisban lS80-tól 1893-ig, 
tehát 14 év alatt 6079 gyermek halt el szamárhurut következtében, Johnston 
szerint pedig Észak-Amerikában az Egyesült-Államokban az utolsó évtizedek
ben tízévenként átlag 100.000 gyermek esett a pertussis-járványok áldozatául. 

Hogy a szamárhurut veszedelmessége a szövődményekben s utóbántal-
makban fekszik azt rég ismerjük, valamint tudjuk azt is, hogy ezen megbete
gedések között, a prognosis szempontjából a légzőszervek lobos bántalmai 
birnak különös jelentőséggel. A prophylaxis kérdésénél szem előtt tartandó, 
hogj' a légzőszervek ezen szövődményes megbetegedései általában nagy haj
lammal birnak arra, hogy idült folyamatokká változzanak át s mint ilyenek 
kisérjék a pertussist; a hurutos tüdőlobról különösen tudjuk, hogy a tömörült 
tüdőszövet eléggé gyakran sajtosodásba megy át. Általában a pertussis, ép 

1 Grancher-Comby-Marfan. Traité dcs .Maladies de l'Enfance Tome I. 
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ugy, mint a kanyaró, a szervezetet felette fogékonynyá teszi a tuberculum-
bacillus eredményes felvételére s ez által közvetett úton a gümős szervi meg
betegedések egész sorát indíthatja meg. S a pertussis főveszélye ebben rejlik! 
Azon esetekben, hol a pertussis fertőzés bekövetkeztekor a gümőkór már 
lappangott a szervezetben, a szamárhurut, mint azt már Trousseau tanította, 
alkalmat szolgáltat a lappangva i;már fennálló bántalom teljes kifejlődésére. 
A hörgkörüH mirigyek lobos duzzanatai, melyeknek Gueneau de Mussy a het
venes években, a pertussis pathogenesisénél oly nagy jelentőséget tulajdoní
tott, ép 0I3' szövődményes kórfolyamatok, mint a légzőszervek különböző 
megbetegedései. Ezen lobos mirigyduzzanatok szintén eléggé gyakran mennek 
át sajtosodásba s mint ilyenek a későbbi időben sajtos tüdőlob, gümős agy-
kérlob s heveny miliaris tuberculosis kifejlődésére vezethetnek. A gümős agy-
kérlob és pertussis közötti összefüggést már Rilliet és Barthez, valamint Ch. 
West kiemelték s Pott, Halléban, ujabban is reámutatott arra, hogy kanyaró- és 
pertussis-járványok után a gümős agykérlob-esetek száma feltünőleg emel
kedik. 

Mindezen, természetesen csak vázlatosan közlött adatokból kitűnik, hogy 
a pertussis prophylaxisa nagy gyakorlati fontossággal bir s valljuk be mind
járt, hogy a prophylaxis a gyakorlatban ezen kórral szemben mégis oly-
nagyon elhanyagoltatik, hogy minden habozás nélkül mondhatjuk, miszerint 
valamennyi fertőző kór között a pertussis infectiótól tudjuk legkevésbbé megóvni 
gyermekeinket. A régi irók által ajánlott Belladonna, a Hahnemann által hasz
nált tinct. seminis Santonici, valamint az olasz szerzők (Peza, Pestalozza, 
Guaita, Bolognini, 1894. Róma) által csak ujabban is therapeutikus szempont
ból discussio tárgyává tett Jenner-féle vaccinatio, mint prophylacticumok nem 
váltak be s ma is csak annyit mondhatunk, a mennyit e század elején 1805-
ben Jahn mondott, hogy »kein diatetisches Verhalten, keine Reinigung oder 
Stárkung durch innere oder áussere Alittel, kein Anhángsel ist im Standé von 
dem Keuchhusten zu práserviren, wenn man sich nicht dem epidemischen 
Einflusse oder der Ansteckung entziehen kann.* 

J. Frank e század elején azt irja, hogy a pertussis prophylaxisánál 
»Unica prophylaxis consistit in fuga contagii* s valóban tudományunk mai 
fejlettsége mellett is a főelv, melynek keresztülvitelére úgy az egyeseknek, mint 
a hatóságoknak törekedni kell, a betegnek minél tökéletesebb elkülönítése az 
egészségesektől s minél jobban megközelítjük ez irányban az ideálist, annál 
g3'orsabban megküzdünk a járványnyal. 

Tekintetbe véve, hogy a szamárhurut különösen a zsenge életkorban lép 
fel, a fertőzés góczpontjai nem annyira a nyilvános iskolák lesznek, mint 
inkább a kisdedóvók, gyermekkertek s nyilvános játszóterek, melyeknek ellen
őrzése ily szempontból a hatóság részéről különös figyelem tárgyát kell, hogy 
képezze. Pertussis-járvány alatt ebből folyólag az egészséges gyermekeket ily 
helyektől lehetőleg távol tartani igyekezzünk, e mellett azonban egyszersmind 
a szamárhurutos betegeket szigorúan eltiltjuk ezen helyek látogatásától, a beteg
ség egész tartamára s a hatóság a bejelentett hökhurutos gyermekeket orvosi 
felügyelet alá helyezi. Gyenge, de különösen a légzőszervek bárminemű bán-
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talmában szenvedő gyermekeket, ha még fertőzve nem lettek, a járványos 
helyről járványmentes vidékre küldjük, kiindulva azon tapasztalatból, hogy a 
fertőzés ily gyermekeknél különösen veszélyesnek Ígérkezik. Ha valamely csa
ládban, hol több gyermek van együtt, egyik szamárhurutban megbetegszik, a 
többit a betegtől lehetőleg tökéletesen elkülönítjük.^ Az elkülönítést a beteg
ség egész tartamára ki kell terjesztenünk és nemcsak a görcsös időszakra, 
minélfogva az elkülönítés minimuma a legenyhébb esetben is hat hét leend s 
nem minden esetben válogatás nélkül hat hét, mint azt a székes fővárosnak 
csak a legutóbbi időből kelt egyik szabályrendelete megkívánja. Jó, ha a per-
tussis-betegeket ép úgy, mint a tuberculosísban szenvedőket köpőcsésze hasz
nálatára utaljuk, hogy a hányadék és expectorált légútváladék szétszórását 
lehetőleg meggátoljuk. Természetes, hogy iskolás gyermekeknél a pertussisos 
gyermekeknek eltiltását az iskolától a legnagyobb szigorral kell keresztülvin
nünk. A mint egy iskola, vagy kísdedóvó növendékeinek lO /̂o-a megbetegedett, 
az legkevesebb három hétre bezárassék. 

A szegényebb osztálynál, hol az otthoni elkülönítésről a legtöbbször szó 
sem lehet, a pertussis betegeket ép úgy kórházilag kellene ápoltatni nagy 
városokban, mint a díphtheríás, himlős és vörhenybetegeket, mert igaza van 
egy angol szerzőnek, a ki azt mondja, hogyha ideálisan keresztül tudnók vinni 
nagy városokban az összes pertussís-betegek szigorú separatióiát, hatalmunk
ban állana a járványt úgyszólván egyszerre megszüntetnünk s mindaddig, mig 
a kórházi kezelési rendszer pertussisnál a szegényebb osztály betegeinél követ
kezetesen keresztül nem fog vitetni, a pertussis-járványok terjedését meggátolni 
nem leszünk képesek. Ezen betegek befogadására azonban külön kevés pén
zen épült kórházakat (peftussis-kórházakat) kellene létesítenünk, melyek vilá
gos, jól szellőztethető kórszobákkal bírjanak s fákkal jól beültetett árnyékos 
kerttel rendelkezzenek, hogy a kedvező időszakban a nap legnagyobb részét 
a szabadban tölthessék a betegek (»cure d'aire*). Comby ^ szükségesnek 
tartja, hogy ily kórházak nappali és éjjeli tartózkodásra külön-külön szobákkal 
rendelkezzenek, a nagy kórtermeket perhorreskálja, hanem kisebb kórszobákat 
ajánl, három-négy gyermek részére, eg}'-egy betegre 50 köbméter légtarta
lommal. Comby ezen nézetéhez magam is teljesen hozzájárulok s azon nézet
ben vagyok, hogy ha tudunk más közveszélyes heveny fertőző betegek szá
mára megfelelő kórházakat építeni s így ezen betegségekben szenvedők kórházi 
kezelését következetesen keresztül tudjuk vinni (diphtheria-kórházak, az ango
lok vörheny-kórházai stb.), úgy a pertussis -betegekkel szemben is kell töre
kednünk arra, hogy ezen hygienikus követelménynek teljes mérvben meg
feleljünk. A kórházba szállított betegek lakásának hatósági desinfectióját okvet
len megkívánjuk. 

Sajnos, hogy a laikus közönség a szamárhurutot egj'általában nem tartja 
komolyabb megbetegedésnek s a szegényebb osztály a legtöbb esetben csak 
akkor fordul orvoshoz, midőn a gyermek életét már szövődményes bajok veszé-

' A lehetőleg tökéletes elUülönités al;itt nem a szobába zárást (claustratio) értem. 
» L. e. 
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lyeztetik. Ily körülmények között a hatóságnak természetesen nehéz a meg
betegedéseket kellőkép ellenőrizni s ezen sajnos körülményben leli magyará
zatát az, hogy hazánkban a szamárhurutos megbetegedések papiron (de nem 
a valóságban) aránylag kis számmal szerepelnek. (1897-ben 19,270! megbete
gedés az egész országban.) Hogy ilyen körülmények között a bejelentések 
megtételét a legszigorúbban kell megkövetelniök a hatóságoknak, az a fent 
elmondottak után bővebb indokolásra nem szorul. 

A pertussis prophylaxisának tárgyalásánál a közegészségügy szempont
jából helyén való arról is megemlékeznünk, hogy bir-e kellő jogosultsággal 
egyes orvosoknak azon eljárása, hogy pertussis-betegeket, főleg a nyári idő
szakban, légváltozás czéljából, melytől sokszor csodás eredményt várnak, jár
ványos helyről járványmentes helyre küldenek, nem egyszer fürdőhelyekre, 
klimatikus gyógyhelyekre, az Északi és Keleti tenger, vagy az Adria partjaira, 
hová a légzőszervek idült bántalmaiban szenvedő betegek vándorolnak. Ily 
légváltozás, tapasztalataim szerint — s ezen tapasztalatokat Szegő ^ Abbáziából 
csak legújabban szintén megerősiti — a betegség lefolyásán alig könnyit 
valamit s ha enyhit is a tüneteken, az eredmény, melyet adott esetben elérnünk 
sikerült, semmiesetre sem állitható szembe azon végtelen kárral, mely abból 
származik, hogy járványmentes helyeken a pertussis fertőzésének forrást nyi
tunk. Én ezen eljárást helytelenítem s ily tanácscsal szülőket sohasem látok 
el s örömemre szolgál, hogy külföldi szaktársaim nagy része ugyanezen állás
pontra helyezkedik. Természetes, hogy oly esetekben, midőn a szülők egyes 
vidékeken teljesen izolált helyeket kereshetnek fel, hol a beteg más gyermek
kel egyáltalán nem jöhet érintkezésbe, a gyermeknek vidékre küldését a fő
városból a szülők kellő kitanitása mellett magam is ajánlatosnak tartom, de 
nem azon okból, mintha a légváltozásra súlyt helyeznék, hanem azért, mert 
fontosnak tartom, hogy a beteg szabadban, pormentes tiszta levegőben minél 
többet tartózkodjék. Hogy a fenti megjegyzésem a szó szoros értelmében vett 
reconvalescens pertussis-betegekre nem vonatkozik, azt csak egészen röviden 
óhajtom megjegyezni. 

Nem új, sőt jórészt jól ismert adatokat és nézpontokat voltam bátor 
előadni, de az alkalom ezen kongresszus, mely a gyermekek védelmével fog
lalkozik, csábított erre, mert lépten-nyomon tapasztalom a közönyt ezen a 
téren s igy nem tartottam felesleges munkának úgy az egyesek, valamint a 
hatóságok figyelmét újból felhívni a pertussis prophylaxisának közegészségi 
fontosságára. 

Végzem előadásomat Unruh-nak ^ azon szavaival: »Möchten doch edle 
Menschenfreunde, möchten doch die Gemeinden sich für diese dem allgemei-
nen Wohle dienenden Frage mehr interessiren, als es bisher leider gesche-
hen ist.« 

A tussis convulsiva megjelenése és befolyása a tengerparton. Gyógyászat 1899. 
Jahrb. f. Kinderheilkunde. N. F. Bd. 36. 
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Dr. Szontagh Félix az előadónak minden fejtegetéséhez és javaslatá
hoz hozzájárul és azokat gyakorlati fontosságuknál fogva maga is megszívlelésre 
melegen ajánlja. Különösen felkéri a kartársakat, hogy hökhurutban szenvedő 
gyermekeket állítólagos gyógyító légváltozás czéljából előleges bejelentés nélkül 
ne küldjenek fürdőkbe ; szamárhurutban szenvedő gyermekek fürdőkbe csak 
akkor fogadtassanak be, ha teljes elkülönítésük ott lehetséges, máskülönben 
a járvány a mentes helyekre is könnyelmű módon elhurczoltatik. 

Dr. Gallatti Demetrio (Wien): Osztozik azon véleményben, hogy a 
hökhurutos gyermekeknek a nyilvános kertek látogatását nem szabad meg
engedni. Ismételten tapasztalta azt is, hogy a fertőzés bérkocsik útján is tova 
terjedhet. Jómódú családokban szokásos, hogy hökhurutban szenvedő gyerme
keikkel bérkocsikban kikocsiznak. Könnyen megeshetik, hogy ugyanezen kocsi
ban közvetlen utánuk egészséges gyermekek szállnak be s így ragályoztatnak. 
Szükségesnek látja, hogy ez eshetőségeket megelőző hatósági intézkedések 
történjenek. 

Dr. Szegő Kálmán (Abbázia): Az előadásban foglalt prophylactikus 
szabályok minden egyes pontja megszívlelendő a szakemberek előtt. Tényleg 
felületes azon elbánás, a melylyel a hatóság ezen következményeiben súlyos 
bajjal szemben viseltetik. így az osztrák hatóság csak az obligatorikus bejelen
tést kívánja; a hatósági orvos azonban személyes ellenőrzést nem gyakorol, 
a hygienikus viszonyokról, az izoláltságról nem győződik meg. A bejelentés 
csak a statisztika számára szolgál. 

Egy másik pont, a melyet Bókay tanár már érintett, azon tapasztalatomra 
vonatkozik, hogy a tengerparton a spasmodíkus stádiumban levő szamár-
köhögős beteg rohamai sem számukban, sem íntensításukban lényeges csök
kenést nem mutatnak. A bántalom a maga successiv esésével halad. Az egyet
len előny, mely itt is a szabad levegő-kúrával függ össze az, hogy a szövőd
ményes bronchialís hurutok elesnek, vagy a meglevők gyorsan gyógyulnak. 

Dr, Concetti L. (Róma): Több mint 50—-60 esetben megkisérlette úgy 
kezelés, mint óvórendszabály czéljából a hökhurutnál a vaccinatiot a nélkül, 
hogy eredményt ért volna el. Azon időszakban, midőn a vaccinatío által elő
idézett lobos izgalom tetőfokára hágott, esetleg magas lázas mozgalmaktól 
volt kisérve, ügy észlelte, hogy a hökhurutos rohamok számban és erősség
ben csökkentek. Ezen hatást azonban nem tartja specifikusnak, a hökhurutot 
kisérő egyéb lázas megbetegedéseknél is beállhat (Febris spasmos solvit). A mi 
a vaccinatío prophylactikus értéket illeti, azt mondhatja, hogy látott röviddel 
előzőleg beoltott gyermekeket hökhurutban megbetegedni s hogy a hökhurut 
ily esetekben sokszor súlyos és igen lassú lefolyású volt. 
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Dr. Thirring Gusztáv (Budapest): Budapest gyermekhalandósága. 
Magyarország halandósági viszonj^ai, miként ismeretes, nem kedvezők. 

Daczára az utóbbi években e tekintetben kimutatható javulásnak, Magyarország 
halandósági hányadosa még mindig 28 és 30 között ingadozik és a született 
gyermekeknek mintegy 35 százaléka életük ötödik évén innen hal el. Ennek 
a magas halandóságnak okai oly általános természetűek és annyira a népesség 
ethnikai és társadalmi viszonyaiban gyökereznek, hogy nem lehetne azon cso
dálkoznunk, ha ugyanazon viszonyok, talán még fokozva a nagyvárosi élet 
árnyoldalai által, Budapesten is feltalálhatók. De ha meg is kell engednünk, 
hogy Budapest az emiitett ethnikai és társadalmi tényezők befolyása alól nem 
vonhatja ki magát, másrészt mégis megelégedéssel utalhatunk arra, hogy a 
halandósági viszonyok a magyar fővárosban nemcsak általánosságban kedve
zőbbek, mint az ország átlagában, de hogy különösen a gyermekhalandóság 
itt határozottan csekélyebb, mint amott. Ez a kedvező jelenség az utolsó két 
évtized vívmánya, a melyekben közegészségi viszonyaink javítása körül sok 
történt. Legyen elegendő arra utalnunk, hogy száz születésre 1874-ben, de 
sőt még 1878-ban is több mint 49 haláleset jutott az ötödik éven alul és hogy 
határozott javulás csak 1883 óta észlelhető, a mely évtől ezen arány 35 és 
39 között ingadozik, hogy azután a legutóbb múlt években 26-ra szálljon alá. 
(V. ö. az 1. sz: táblát.) Nem lehet feladatunk e helyen és ez alkalommal ezen 
statisztikai anyag részleteibe bocsátkozni, mely már másutt egész terjedelmében 
közöltetett és elemeztetett.^ Feladatunk itt csak az, hogj' kimutassuk, mely 
okok idézik elő a gyermekhalandóság magas fokát és mily intézkedések ered
ményezték annak csökkenését és vezethetnek a viszonyok további javulására. 

A gyermekhalandóság magassága, miként már emiitettük, ethnikai és tár
sadalmi tényezők eredője gyanánt tekintendő, melyeknek sűrű egjmiásba fonó-
dása által az egyes tényezők befolyásának kimutatása lényegesen meg van 
nehezítve. Különösen az ethnikai tényező behatásának szabatos, számszerű 
kimutatása ma, a szükséges statisztikai anj'ag hiánj^ában, még alig lehetséges 
és ezért kénytelenek vagyunk ezen kérdést néhány általános jellegű megjegy
zéssel elintézni. Ethnikai, vagy anthropophysikai természetű jelenségek eddig 
statisztikailag csak nagyon korlátolt kiterjedésben állapíttathatnak meg; még 
nehezebbé válik pedig ily jelenségek befolyásának vizsgálata olyan, fol '̂ton 
erősen hullámzó és idegen elemek által annyira keresztüljárt néptömegnél, 
milyen a nagyváros lakossága. A tudománynak le is kellett arról mondania, 
hogy a lakosság ethnologiai hovatartozását megállapítsa és kénytelen volt azt 
az anyanyelv megkérdezése által megállapított nemzetiség fogalmával helyette
síteni. Feltehető már most, hogy egységes nyelvű lakosság körében a nyelv 
ceteris paríbus az ethnologiai leszármazás és hovatartozás ismérvéül szolgál
hat ; erősen kevert városi népességeknél ellenben, metyek különböző leszár
mazási! néptömegek, igen erős kereszteződésnek vannak kitéve, az anyanyelv 

^ Budapest székes-főváros statisztikai hivatalának közleményei. U. , 14., 18., 22. és 26. 
kötet, irta dr. Kőrosy József. — Budapest Főváros Statisztikai Évkönyve, I—III. évf., szerkeszti 
dr Thirring Gusztáv, úgyszintén utóbbinak pályamunkája : Budapest gyermekegészségügyi viszo
nyai. 1896. 
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szerinti osztályozás nem tekinthető az ethnologiai osztályozással azonosnak. 
Még kevésbbé lehetséges ez oly népességnél, mely — mint Budapesté — 
eredetileg nagyrészt német leszármazása lévén, csak a nemzeti érzés ébredésé
vel csatlakozott a magyarsághoz és ma nagyrészt germán eredete daczára is 
nyelve és érzülete szerint teljesen magyarnak tekintendő. Mindezen megjegy
zéseket szem előtt kell tartanunk, midőn az 1897-ik és 1898-ik évi anyag 
alapján a gyermekhalandóságot a szülők nemzetisége, illetőleg anyanyelve 
szerint veszszük vizsgálat alá. Ezen vizsgálat eredménye a következő : 

0 — 1 0—5 éves 
Száz elveszülöttre esik . , i u i .,. 

korú gyermekhalott 
magyar szülőknél 16"87 25*29 
német » 19'08 28*IÖ 
tót » 25-25 39-61 
egyéb » IS-ss 26'46 

mindössze . . . 17-OG 26'4t 

A magyar elem tehát aránylag legcsekélyebb gyermekhalandósága által 
tűnik ki, de a német lakosság sem marad el tőle messze; ez a megegyezés 
kétségkívül azon, már emiitett tény következménye, hogy a magyar ajkú 
népesség nagyszámú német elemet olvasztott magába és igy a két nyelvtörzs 
fajbeli jellemvonásai — a mennyiben ilyenekről szó lehet — egymásba olvad
tak. Egészen izolált helyzetet foglal el a tótság, majdnem kétszer akkora 
gyermekhalandósággal; és tényleg ez a nemzetiség az, mely eddig — miként 
statisztikailag is kimutatható — a többi ethnologiai néptörzsekkel legkevésbbé 
assimilálódott s igy ethnikai jellemvonásait is leginkább óvta meg. 

A nemzetiség mellett a vallás, vagy hitfelekezet is oly tényező, mely 
a gyermekhalandóságra hatással van. A hitfelekezet mint ethikai tényező 
magában ugyan nem gyakorol közvetlen, hatást a gyermekhalandóság fokára, 
de a hol a vallás hitelvei egészségügyi, vagy élettani intézkedéseket foglalnak 
magukban, vagy a hol a hit egész népek gondolkozásmódját, erkölcseit és 
szokásait befolyásolja: ott a hitfelekezet és demographiai jelenségek, minő 
a gyermekhalandóság, közti közvetett összefüggés nem vonható kétségbe. Ez 
az összefüggés rendszerint ugyancsak azon esetben jut pregnáns kifejezésre, 
a midőn a hitfelekezet a foglalkozás megválasztását valamely módon befotyá-
solja és igy képes az egész életpályának, de ezzel az élet és vagyoni viszo
nyoknak is nemcsak határozott irányt adni, hanem azoknak úgyszólván bizo
nyos határt is vonni, a midőn is a hitfelekezet és gyermekhalandóság közti 
közvetlen korreláczióról lehetne szó. Ugyanez áll természetesen azon esetben 
is, a hol hitfelekezet és nemzetiség egymást födi, azaz a hol a hitfelekezettel 
faji jellemvonások párosulnak, mint pl. az izraelitáknál, a csaknem kivétel 
nélkül görög-keleti oláhoknál, vagy egyéb esetekben, a midőn a hitfelekezet 
a népfajnak lényeges ismérvét képezi. 

Ebbeli vizsgálataink azt mutatják, hogy Budapesten a gyermekhalandóság 
legnagyobb a katholikusoknál, legkisebb az izraelitáknál, mig helvét és ágostai 
hitvallású protestánsok közepes helyet foglalnak el, de még mindig mélyen 
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a városi átlagon alul maradnak. Miként a II. sz. táblából kitűnik, az izraeli
táknál száz születésre 10—15, a protestánsoknál 5—10-el kevesebb öt éven 
aluli haláleset fordul elő, mint a katholikusoknál. Ezen állandó különbségek 
mellett az emiitett táblából még egyéb szabályszerűségek tűnnek elő, t. i. 
a halandósági görbék lefolyásának feltűnő párhuzamossága a három hitfele
kezetnél. Ez a meglepő megegyezés arra utal, hogy a gyermekhalandóság 
időszaki ingadozásait előidéző okok minden hitfelekezet gyermekeire egyaránt 
hatnak; s épen ez a legerősebb bizonyítéka annak, hogy a hitfelekezetek 
gyermekhalandóságában egymás közt mutatkozó nagy eltérések nem véletlenek 
vagy esetlegesek, hanem bizonyos állandó és belső tényezőktől erednek, melyek 
a gyermekhalandóságra ható és ennek időbeli ingadozásait előidéző külső okok 
befolyásától teljesen mentek maradnak. Itt kétségtelenül mélyreható társadalmi, 
vagy demographiai tényezőknek kell közreműködniök, melyek ugyanazon lakos-' 
ság körében oly éles különbséget birnak létrehozni, minőket észleleteink kon
statálnak. 

Áttérve ezen különbségek elemzésére, figyelműnket mindenek előtt a tör
vénytelen gyermekek számában észlelhető eltérésekre kell irányitanunk. A tör
vénytelen gyermekek nagy halandósága ismeretes tény; természetes, hogy 
a gyermekek halandósága azon hitfelekezet körében rúg magasra, melyben 
sok törvénytelen gyermek jön világra és megfordítva. Valamennyi hitfelekezet 
közül a zsidóknál születik legkevesebb törvénytelen gyermek és a római 
katholikusoknál a legtöbb. Statisztikailag ki van mutatva, hogy a zsidóknál 
a születéseknek csak 8—127o-a házasságon kivűli, ellenben a katholikusoknál 
30—33, előző években épen 36—37, tehát háromszor, sőt négyszer több. Ez 
az egy körülmény egymagában kimagyarázza a katholikusok és izraeliták 
gyermekhalandósága közti nagy eltéréseket. Nehezebben magyarázható ki 
a protestánsok kisebb gyermekhalandósága; mert igaz ugyan, hogy az ágostai 
evangélikusok közt valamivel kevesebb a törvénytelen gyermek, mint a katho
likusoknál, de viszont a helvéteknél az arány épen olyan nagy, sőt néha még 
nagyobb is. Kell tehát még más tényezőknek is közreműködniök, melyek 
a halandóságot fokozzák és minthogy demographiai jellegű, vagyis faji jellem
vonásokat csakis a zsidóknál ismerünk, kiknek -nagyobb életszivóssága és 
csekélyebb halandósága statisztikailag is kimutatható : kétségtelenül társadalmi 
tényezők befolyását kell feltételeznünk. Ilyenekűl tekinthetők a zsidóknak ismert 
családi szeretete és az a lelkiismeretes gondosság, melylyel családjuk, gyer
mekeik iránt viseltetnek, legkivált a midőn azokat betegség fenyegeti. Hozzá
járul még az, hogy fővárosunk zsidó lakosságában sok a gazdag és jómódú 
kiknek gyermekei már ezért is jobb ápolásban és nevelésben részesülnek; 
a keresztény hitfelekezetek körében ellenben sok a szegény, sőt Ínséges viszo
nyok közt élő munkás és napszámos népesség, melynek gyermekei a lehető 
legkedvezőtlenebb viszonyok közt nőnek fel, már kora ifjúságuktól fogva osz
tozva szüleik nyomorában és nélkülözéseiben. Végül még számottevő tényező 
a műveltségi fok; a zsidók e tekintetben első helyen állanak, de a protestáns 
hitfelekezetek is túlszárnyalják a katholikusokat s ezen művelődési állapot 
okvetetlenül hatással van a gyermekek egészségére és halálozására is. Ez 
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alkalommal arra szorítkozunk, hogy a számos társadalmi okok közül leginkább 
a vagyonosság befolyására utaljunk, mely a keresettel szoros összeköttetésben, 
a gyermekek halálozási hányadának alakulására legnagyobb befolyással van. 
Azon kérdésre, mekkora a vagyonosság behatása a gyermekhalandóságra, 
kétféle módon adhatunk választ: közvetlenül az elhaltak vagyoni viszonyainak 
vizsgálata által és közvetve egyes, vagyonosság tekintetében eltérő városrészek 
halandósági viszonyainak vizsgálata által. Utóbbi eljárás kevésbbé pontos mód
szere daczára is meglevő szabályszerűségekre vezet, a mennyiben kimutatja, 
hogy a gyermekhalandóság foka az egyes kerületek vagyonossagával majdnem 
teljesen ellentétes lefolyású, azaz minél nagyobb a vagyon, annál kisebb 
a gyermekhalandóság és fordítva. Az erre vonatkozó részletekből (v. ö. a III. sz. 
táblát) kitűnik, hogy a vagyonossága által kitűnő IV. kerületben (Belváros) 
a legkevesebb gyermek hal meg, még pedig felével kevesebb, mint a szegénj' 
népségtől lakott Kőbányán, Ferenczvárosban és Ó-Budán; száz újszülöttre 
ugyanis ott csak 23 hal meg az ötödik életéven innen, itt ellenben 45—47. 

Különös fontosságúak ama közlemények, melyekben Kőrösy ^ a vagyo
nosságnak gyermekhalandóságra gyakorolt közvetlen befolyását kimutatta; 
ezekből kiderül, hogy az első életévben annál több gyermek hal meg, minél 
szegényebb viszonyok közt élnek a néprétegek, melyekből a gyermekek ki
kerülnek, így az 1882—1890-ik évek észleleteiből látjuk, hogy az ötödik életév 
befejezte előtt elhalt gyermekek közül a gazdagok körében öö /̂o, a jómódúak
nái 58, a szegényeknél 62 és az Ínségeseknél 637o az első életévet sem érte 
el és hogy ez az arány a házasságon kivül született gyermekeknél jóval ma
gasabb (70—747o), niint a törvényeseknél (50—577o): mivel azonban ezen 
adatok az élő, vagy élveszületett gyermekek számával nem állíthatók szembe, 
ezen kérdés tüzetesebb tárgyalásáról le kell mondanunk. 

A vagyoni viszonyokkal szoros összeköttetésben áll egy társadalmi jelen
ség, melynek nagy befolyása van a gyermekek halandóságára: budapesti 
gyermekeknek a vidéken való felneveltetése. Régóta meggyökerezett az a szokás, . 
hogy bukott nők törvénytelen gyermekeiket a fővárossal szomszédos környékbe 
adják ki, egyrészt hogy saját szégyenüket eltitkolják, másrészt hogy felnevel
tetésük terhét magukról elhárítsák. A tápláló nő az anya vagyoni viszonyaihoz 
mérten 6—8 forínt havi bér mellett elvállalja a törvénytelen gyermek dajkálását, 
részint természetes úton (úgy hogy maga szoptatja), részint mesterséges táp
lálással. A gyermekeknek dajkaságba való adása bizonyos hatósági intézke
déshez van kötve és csakis a kerületi elöljáróságok, vagy az illető községi 
jegyzők előtt kötött szerződések alapján eszközölhető. A fővárosi elöljáróságok 
közvetítésével évenként 1000—1500 budapesti gyermek, többnyire csecsemő' 
kerül a szomszédps községekbe s van Pestmegyében akárhány község, melyben 
egyszerre 100—200 budapesti gyermek van elhelyezve. Ezen gyermekek sorsa 
egészben véve szomorú. Azoké, kik szoptatásra adatnak ki, még aránylag 
jobb. A szoptató, ki saját gyermeke mellett még egy ilyen gyermeket is szop
tat, rendszerint szivének sugallatát követve, a »pesti gyermeket* is saját mag-

' Budapest székes főváros halandósága az 1886—1890. években és ennek okai (Közle
mények, XXVI. kötet), 109. oldal. 
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zatával egyenlően táplálja s gondozza, hiszen a természet úgy rendelte, hogy 
a nő az emlőin csüngő gyermeket szeresse, még akkor is, ha az nem sajátja. 
Az ekként ápolt gyermekek rendszerint elég kedvezően fejlődnek. Annál rosz-
szabb azonban a száraz dajlíálásra, tehát mesterséges táplálásra kiadott gyer
mekek sorsa, mert a tápanyák tudatlansága kárt tesz bennök. Az ilyen nőkből 
kerül ki a legtöbb angyalcsináló; sokszor tudatlanságból, sokszor könnyelmű
ségből, néha roszakaratból válnak azokká; a határt, a hol a mulasztás vég
ződik és a bűn kezdődik, meghatározni alig lehel. Ily módon évenként sok 
gyermek hal el és pusztulásukat rendszerint a hanyag, vagy lelkiismeretlen 
gondozás, az észszerűtlen táplálás okozza. 

A nagy gyermekhalandóság okainak ezen rövid ismertetése után térjünk 
át amaz intézkedésekre, melyek annak csökkenését eredményezték és még 
további javulásra vezethetnek. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy az állam részéről a gyermekhalandóság 
csökkentésére csak a legújabban történt jelentékenyebb mozzanat, a mennyiben 
az 1898. évi XXI. törvényczikk értelmében a lelenczekről a hetedik évig az 
állam, azután a község gondoskodik. Ezen fontos törvény hatásai azonban 
csak a jövőben fognak érezhetővé válni. Annál nagyobb dicséret illeti a 
főváros hatóságát, mely már két évtizednél hosszabb idő óta kitartással és 
erélylyel dolgozik a halandósági viszonyok csökkentésén. Szorosan véve a 
hatóságnak a közegészségügy terén kifejtett összes ténykedései egyúttal a 
gyermekegészségügy javulását is eredményezik, igy tehát a fővárosi hatóságok 
összes egészségügyi tevékenységét kellene vázolnunk.. Meg kell azonban 
elégednünk azzal, hogy ezen működésnek legfényesebb tényezőire utaljunk, 
igy névszerint a vízszolgáltatásnak több millió forintnyi költségen elért javu
lására, az új csatornázás keresztülvitelére, az élelmezés javítására, az épít
kezési ügy szabályozására stb. Legnagyobb fontosságú volt azonban a fertőző 
betegségek elleni óvintézkedéseknek Kőrösy indítványára történt életbelép
tetése, ú. m. a bejelentő kényszer behozatala (1881), a kötelező védhimlő-
oltás keresztülvitelének szigorítása (1887), a fertőtlenítő intézet felállítása (1892) 
és a fertőző betegek kórházának létesítése (1894). 

Ezen általános természetű intézkedéseken kívül a községi hatóság a 
szorosabban vett gyermekvédelem terén is nagy tevékenységet fejtett ki. Az 
1893. évi XXXIII. törvény czikk értelmében a kerületi elöljáróságok kötelesek 
lelenczeket, árva gyermekeket és más elhagyott gyermekeket hatósági ápolásba 
venni és tizenkettedik évökig ápolni és felnevelni. A kerületi elöljáróságok 
ebbeli kötelezettségöknek akként felelnek meg, hogy a gyermekeket vagy a 
Budapesti első gyermekvédőbe, vagy a gyermekek ápolására vállalkozó magán
feleknek adják át. Ez utóbbi esetre való tekintettel minden elöljáróság nyilván
tartja azon nőket, vagy családokat, kik ilyen gyermekeket ápolásba venni 
szándékoznak és kikre úgy erkölcsiségüknél és testi épségüknél, mint alkalmas 
lakásuknál fogva a gyermekek ápolása megnyugvással bizható. A hatóság 
a fennálló szabályok szerint a következő tartásdijakat fizeti az ekként ápolt 
gyermekekért: 
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magánosok által a gyermekmenedékben 
való ápolásért 

0—2 éves gyermek után . . . 240 koronát 288 koronát 
2—6 » » » . . . 192 » 240 » 
6—12 » » » . . . 144 » 192 » 

A - hatósági gondozás alá vett gyermekek a kerületi tiszti orvos és a 
kerületi választmány felügyelete alatt állanak, mely utóbbi arra is törekszik, 
hogy a gyermekek egy része tisztességes jómódú szülőknél ingyen elhelyez
tessenek, a többi pedig 12 éves koruk elérése után mesterségre, illetőleg 
cselédségre adassék, vagy a tehetségesebbek az elöljáróság útján, vagy máskép 
tovább képeztessenek. A hatósági gj^ermekvédelem mérvéről a következő adatok 
nyújtanak felvilágosítást: 

Hatósági gondozás alatt állott: 
1897 1898 

mindössze 837 1040 
ezek közül a gyermekmenedékben elhelyezve . 391 517 
magánosoknál^ 446 522 

Ezen gyermekek gondozásának költségei 1897-ben 87.346, 1898-ban 
95.174 koronára rúgtak. Ha tekintetbe veszszük, hogy ezen gyermekek közül 
1897-ben csak 27, 1898-ban pedig 59 halt meg, úgy e gyermekek helyzete 
elég kedvezőnek mondható. 

Kevésbbé kedvezők ama gyermekek életviszonyai, kik saját anyjuk 
költségén adatnak szoptatásra, vagy száraz dajkaságba; a politikai hatóság 
beavatkozása ily esetekben rendszerint csakis az anya és a tápasszony közti 
szerződés megkötésére szorítkozik, szigorúbb ellenőrzés és felügyelet nincsen 
módjában, miért is e gyermekek egészségi és halálozási viszonyai tekintetében 
nagyon sok a kívánni való. 

A városi hatóság működésének egy másik mezeje a kisdedóvó intézetek 
létesítése. Budapest főváros épen most hajtja végre az e tárgyban 1891-ben 
alkotott XV. törvényczikket; a községi kisdedóvók száma az utolsó öt év 
alatt 5-ről 22-re emelkedett, de ezen intézetek, melyekbe 4000 gyermek 
helyezhető el, korántsem képesek a szükségletet kielégíteni. Ugyanez áll az 
árvaházakról is. 

Az a működés, melyet a társadalom a gyermekvédelem ügyében kifejtett, 
oly sokoldalú, hogj'̂  e helyen csakis a legfontosabb ágainalí rövid felemlitésére 
szorítkozhatunk. Első sorban amaz intézetek alapítását kell felemlítenünk, 
melyeknek czélja elárvult, elhagyott csecsemők, vagy gyermekek megmentése, 
minők a Budapesti első gyermekmenedékhely, a Pesti bölcsőde-egyesület, 
leginkább pedig a Fehér kereszt-egyesület nagyszabású intézete, mely utóbbiban 
szülő nők gyermekeikkel, nemkülönben védtelen gyermekek otthont és ápolást 
találnak. Ez intézetek mellé sorakoznak az egyesületek által fentartott kisded
óvók és árvaházak, valamint a tanköteles korban álló gyermekek védelmére 

' 1899-t61 kezdve a hatósági gondozásra szoruló gyermekek csak a budapesti I. gyermek
menhely-egyesület és a Fehér kereszt-egyesület intózeteiben helyeztetnek el. 
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létesített intézmények, végül a testi és szellemi fogyatkozásokban szenvedő 
gyermekek védelmére alapított intézetek. Ide sorolandók még a gyermek
kórházak, ú. m. a Stefánia-gyermekkórház és a Bródy Adél-gyermekkórház, 
melyek évente számos zsenge gyermekéletet mentenek meg a biztos pusztu
lástól. E kongresszus tagjainak alkalmuk lesz mind emez emberbaráti intéze
tekkel közelebbről megismerkedni, miért is azoknak a gyermekhalandóságra 
gyakorolt hatását e helyen bővebben fejtegetnünk nem kell. 

Feladatunk azonban kimutatni, melyek eme tevékenység eredményei s 
mely feladatok várnak még az államra, a községre és a társadalomra, hogy 
a gyermekhalandóság viszonyai még kedvezőbbekké változhassanak. 

Az eredményekről már soraink elején adtunk számot. Legyen elegendő 
még egyszer arra utalni, hogy az öt éven aluli gyermekek halandósága egy 
negyed század alatt 49-ről 26-ra szállt alá, a vagyonosabb városrészekben 
23-ra, sőt az izraeliták körében 35-ről 18-ra szállt alá. íme e néhánj'' szám 
máris rendkívüli eredményekről beszél, mert évenként közel négyezer gyermek 
életbenmaradását jelenti, kik meghaltak volna, ha nem sikerül a hetvenes évek 
nagy gyermekhalálozási arányát lejebb szállitani. 

Ezen eredmények egyúttal arról is tanúskodnak, hogj' az eddigi intéz
kedések jó irányban haladnak s hogy ezen az utón még nagyobb sikerre is 
lehet számítani. 

Mert az eddigi eredményeket nem tekinthetjük még elégségeseknek. 
Az államra, a városra és társadalomra, még nagy feladatok várnak. 
Az állam végre szakított eddigi passivításával s nem nézi tovább is 

fenséges nyugalommal, miként vész el az ország legdrágább tőkéje: az ember
élet s abból a jövő reménye: a gyermek. A múlt évi nagyszabású törvény
hozási alkotás mellett is az elavult s immár ki nem elégítő közegészségügyi 
törvény revisiója, lelenczházak és egyéb gyermekvédő-intézetek, gyermek
kórházak és szülőházak felállítása oly feladatok, melyek megoldását csakis 
az államtól várhatjuk. 

A fővárosi hatóságnak első sorban a kisdedóvásról szóló törvényt kell 
végrehajtania; a ma fennálló 22 városi kisdedóvó mellett még vagy 30 újra 
van szükség, hogy minden gyermeket el lehessen helyezni, ki otthon a szük
séges gondozást nélkülözi. Árvaházak és gyermekmenhelyek felállítása is a 
város teendői közé tartoznak. Sürgősnek jelezhető a szoptatásba és dajká-
ságba adott gyermekek ügyének újjászervezése is, mert ebben rejlik a gyer
mekek nagy halandóságának egyik főoka. Ehhez csatlakozik a fertőző beteg
ségek elleni óvintézkedések és mindama közegészségügyi intézkedések szigorú 
végrehajtása, melyek a gyermekhalandóságnak többé-kevésbbé gátat vetni 
képesek. 

A társadalom tevékenységének az állami és hatósági működéshez kell 
csatlakoznia, hogy azokat nagyszabású emberbaráti műveinek alkotásában és 
fentartásában támogassa. 

Mindezen intézkedések nagy anyagi áldozatot követelnek az államtól 
épen úgy, mint a fővárostól. De nem lehet nagy oly áldozat, a melynek árán 
ezer és ezer emberéletet sikerül megmenteni. De hiba volna, ha mindent az 
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államtól és a hatóságoktól várnánk. Oda kell hatni, hogy a közegészségügy 
iránti érzék a legszélesebb néprétegekben terjedjen, hogy a közművelődés és 
közerkölcsösség terjedjen és erősödjék. A nemzetközi gyermekvédelmi kon
gresszus, mely ezen megfigyelésekre alkalmat adott, szintén egyike azon 
eszközöknek, melyek segélyével viszonyaink javulását várjuk; azon eszmék, 
melyek itt tárgyalás alá kerülnek, következményeikben bizonyára Budapest 
gyermekhalandóságának csökkenéséhez fognak hozzájárulni. 

1. sz. tábla. 

Gyermekhalandóság 1874—189S. években. 
j . Száz élveszülötlre jut haláleset . Száz élveszülöttre jut haláleset Ev Kv 0— 1 éves korban 0—5 éves liorban 0—1 éves korban 0—3 éves korban 

49-1 1'887 23-2 36-9 
43-2 1888 23-3 36-1 
46-3 1889 21-6 34-0 
47-0 1890 23-G 38-8 
49-6 Átlag 24-0 390 
44-6 1891 21-1 34-3 
42-6 1892 21-3 34-7 
42-2 1893 19-9 31-7 
45-2 1894 18-5 28-7 
42-4 1895 18-9 28-5 
35-6 1896 19-1 20'2 
38-0' 1897 17-5 25-9 
34-8 1898 17-4 26*9 
48-7 1 • Átlag 19-1 29-7 

Gyermekhalandóság hitfelekezet szerint 1874—1898. 

1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

Átlag 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

sz. tábla. 

.34-9 
28-4 
29-4 
29-5 
29-1 
27-8 
27-2 
2 9 5 
27-4 
25-3 
23-4 
23'8 
22-1 
26-7 ' 

Év 

1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

Átlag 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

Szaz elv< 

katholi-
kusok 
52-7 
46-2 
49-6 
49-9 
53-3 
48-8 
46-4 
49 5 
4 9 5 
46-0 
38-9 
41-0 
37-8 
53-4 

sszülöttre jut h 
korbar 

laláleset 
1 

ág. evan- reformá-
gelikusok 

43-4 
36-6 
39-0 
41-9 

44-8 
35-4 
37-1 

4 0 1 
38-8 
35-8 
29-9 
35-0 
30-1 
38-9 

tusok 

43-4 
38-4 
40-4 

41-2 
33'9 
31-5 
35-5 
30-0 
43-1 

0 -0 eves 

izraeli
táknál 
35-3 
32-2 
32-4 
34-1 
34-8 
2S-8 
26-2 
3 1 9 
27-6 
30-1 
23-1 
24-5 
23-5 
32-4 

Év 

1887 
1888 
1889 
1890 
Átlag 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
Átlag 

Szaz eh 

katholi-
kusok 
39-6 
39-3 
37-2 
41-9 
42-5 
37-2 
38-1 
34-7 
31-6 
31-4 
32-6 
29-6 
30-4 
3 3 0 

/eszülöttre ju t haláleset 
korban 

ág. evan
gélikusok 

35'9 
34-1 
30-3 
35-5 
3 4 4 
32-0 
32-9 
28-2 
26-7 
24-9 
29-3 
24-1 
24-8 
27-5 

reformá
tusok 
28-6 
32-6 
30-0 
34-0 
3 4 0 
31-9 
35-5 
30-0 
28-5 
25-1 
26-9 
22-5 
25-3 
2 7 7 

0—5 éves 

izraeli
táknál 
27-6 
23-2 
22-4 
28-3 
26-3 
24-5 
22-1 
21-2 
17-6 
19-9 
19-2 
16-3 
17-7 
19-5 

' Járványév (himlő, kolera stb.). 
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3. sz. tábla. 

Gyermekhalandóság a kerületek és vagyonosság szerint 1881—1892. évben. 

K e r ü l e t 

Legvagyonosabb kerület . . 
Középvagyonosságú kerületek 

Legszegényebb kerületek 

IV. kerület 
V, > 
n. » 
VL » 

L » 
vin. » 
vn. » 
III. » 
X. » 

IX. » 

Átlag 

23-5 

4 6 1 

Dr. Tauffer Jenő a gyermekhalálozás Magyarország nagyobb vidéki 
városaiban az összhalálozás 40—457o-át is teszi. Ennek egyik oka, hogy a 
gyári és ipari munkások a beteg gyermekek ápolását elfoglaltságuk miatt kell 
hogy elhanyagolják. Ezen büntetés nem segit; Gyermekmenedékházakat kell 
létesiteni minél többet. Ez irányban a Fehér kereszt-egyesület már megindított 
tevékenységét üdvözli, a mely egyesület vidéki nagyobb városokba is kiküldi 
tagjait, hogy ezen ügynek népszerűséget szerezzenek és igy a mérvadó köröket 
is megnyerjék ilj"- menházak létesítésére. 

Dr. Szalárdi Mór az 1898-iki törvénytől a gyermekhalandóság csök
kenését azért várja, mert ezen törvény eltiltja a dajkaságba adott gyermekek 
mesterséges táplálását, továbbá azért, mert ezen törvényben az állam magára 
vállalta a fölnevelését nemcsak az árváknak és kitetteknek, hanem azon gyer
mekeknek is, kiknek szülei nem képesek róluk gondoskodni. 

Dr. Eötvös József (Budapest): Az elzüllött gyermekek gondozásáról. 
Előadó kiindulva abból, hogy a gyermekek védelme az erkölcsi megromlás 

kontagiumától a legnemesebb, a legáldásosabb, de egyszersmind a legkomplikál
tabb feladat, előadta első sorban a gyermekek elzüllésének természetét s okait. 
Felemlité, hogy az elzüllött gyermekek alatt kell a 16 éven aluli csavargó, 
kolduló, anyagilag s erkölcsileg elhagyott gyermekeket érteni. Okaiként fel
sorolta, hogy a gyermek szülői korán elhaltak, nincs gondozójuk, vagy pedig 
hogy a szülők nj'omorba, betegségbe esvén, kénytelenek voltak kenyérkere
sés miatt gyermeküket magukra hagyni. További okok a korai érettség, jobb 
módúaknái a nevelés túlságos szabadsága, a fegyelem lanyhasága, a beteges 
társadalom, a romlott irodalom veszélyes befolyása; a szegényebb osztálynál 
még ehhez a szegénység is járul. Ipari központokban a munkások a vallásos 
s erkölcsi nevelésnek hiányában vannak; hiányzik a munkaadó s a munkás 
közti patriarchális viszony. Cinikus bűnözés lép fel, nem átalja az ily gyér-
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mek saját testvérét, szülőjét is meglopni. Továbbá főok a szülők elme- vagy 
idegbetegsége, vérbaja, hiányos tápláltsága, rossz hygienikus viszonyai, testi és 
morális elzüUöttsége s iszákossága, melyek nagyrészt mint öröklési dispositio-
nalis momentumok szerepelnek. Hovve tapasztala, hogy az általa észlelt 300 
hülye gyermek közül 145 iszákos szülőtől származott. Más tudósok kiemelik, 
hogy különösen az anya iszákossága bir nagy jelentőséggel. Ehhez hozzá kell 
venni a rósz példát. Továbbá fontos okok a nyomor, egészségtelen lakás, 
rósz táplálkozás, a testi fejlődés be nem végzettsége, a rósz nevelés, az 
erkölcstelen irodalom, az evolutionalis kornak az egész idegrendszerre ható 
befolyása s a környezet. Felolvasó a budapesti törvényszéki fogházban szer
zett tapasztalatai alapján kimutatja, hogy az ide került fiatal bűnösök 807o-a 
vérszegény, beteges, roszul táplált és vérbajban szenved. Statisztikailag bebizo
nyítja, hogy az utolsó időben Európában mindenütt növekszik az elitélt 16 
éven aluli gyermekek száma, csakis Angliában van apadás. Hogy Budapesten 
tavaly a rendőrség csavargás, koldulásért s bűnügyben 1664 esetben állított 
elő 16 éven aluli kiskorút. Az Angliában előforduló apadás oka az, hogy 
Anglia az elzüllött gyermekek megmentése czéljából korán gyermek védő
nevelő, tehát kényszernevelő intézeteket állított fel. Az 1895. évi párisi büntető 
kongresszus is egyhangúlag kimondja, hogy a gyermekek elzüllésének megakadá
lyozása, úgy a már elzüllöttek gondozása czéljából védő-nevelő intézetek állíttassa
nak fel. Tehát a qiegelőzés a fő s ez ismét csakis a korai s lelkiismeretes fizikai, szel
lemi s erkölcsi nevelés'. S így tehát a kényszernevelést kell alkalmazni. A kénj'-
szernevelést sok helyütt már a hét évtől kezdik s 21 éves korig tart el. Az 
intézetből való elbocsátás legyen feltételes, vagy végleges, a mint a gyermek 
azt megérdemli. A társadalom gondoskodjék alkalmas család, vagy iparosnál 
való elhelyezésről, nehogy visszaessék az illető. Sokan a családnál való elhe
lyezést üdvösebbnek tartják az intézetben való elhelj^ezésnél. Igen fontos 
a földmívelési munka. S ép azért vannak földmívelési gyermektelepek. 
•Ezenkívül időleges munkaintézetek legyenek, melyekben a fiuk iparral, a 
leányok varrás és mosással vannak elfoglalva s éjjelre a szülei házba vissza
mehetnek. Fontos még az iskolai kötelezettség. A koldulást üzletszerűen elő
mozdítók szigorúan megbüntettessenek, a szállástadók pedig helyiségük ideiglenes, 
vagy végleges bezáratásával megfenyíttessenek. Legyen kényszer nevelő hatóság, 
mely a szükséges vizsgálat alapján a kényszeres nevelést elrendelje. Felolvasó 
továbbiakban részletesen leirja Európa valamennyi államában előforduló gyer
mekvédelmi intézkedéseket. Főleg .'\nglia és Oroszország óriási lépéseket tett ezen 
a téren. Szt.-Pétervárott ily menedékházak fenntartására évente 77^ millió rubelt 
fordítanak. Olaszországban különösen a szent szalézi rendnek vannak minta
szerű intézetei, a melyekben még sohasem alkalmaztak testi fenyítéket. Végül 
előterjeszti határozati javaslatát, a mely szerint a kongresszus mondja ki, hogy : 

1. A gyermekek elzüllésének megakadályozására, ugy a már elzüllöttek 
goitdozás czéljából védö-nevelő intézetek felállitását, illetőleg azok szaporitását 
javasolja. 

2. Az ily intézetekben való elhelyeztetés kezdődjék a hét éves korban és 
tartson a 21 éves korig. 

file://'/nglia
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3. Az ily intézetekben való bentartás idejét csakis az intézeti vezetőség 
határozza meg. 

4. A legkisebb idő három év. 
5. Az ily intézetekben a rendes iskoláztatáson kivül, ide számítva főleg 

a vallásos erkölcsi nevelést is, a finövendékek a földmiveles-, szőlészet- s ker
tészetben, a leányok kézi iparban {varrás-, mosás-, vasalás-, főzésben) nyer
nének kiképzést. 

6. Az intézetek felállítását első sorban a társadalomtól várja. 
7. Az állam, az egységes nevelés szabályzatát adná s a szükséges ellen

őrzést végezné. 
Dr. Siebreich Károly (Budapest), az angol »fiúk hadseregé«-hez 

hasonló intézmény alakítását ajánlja. 
Több felszólaló nem lévén, Dr. Concetti Lajos az ülést bezárja. 



Második ülés. 
Szeptember hó 15-én délelőtt. 

Elnökök: Dr. Schabanoff Anna (Szent-Pétervár), Dr. Gallatti 
Demetrio (Wien), Dr. Szontágh Félix (Budapest). 

Titkár: Dr. Grósz Gyula. 
Jegyzők: Dr. Deutsch Ernő, Dr. Perényi István, Dr. Torday 

Ferencz. 

Dr. Szontágh Félix (Budapest): A gyermekkori giimőkór prophy-
laxisa, 

A giimőkór prophylaxisa a gyermekkorban külön megvitatásra szorul 
azon oknál fogva, mivel itten speciális viszonyokkal van dolgunk. 

Nem szorulunk statisztikai adatokra, a mindennapi tapasztalat is arra 
tanit bennünket, hogy a gümőkórnak úgy az absolut, mint pedig relativ meg
betegedési százaléka a gyermekkorban óriási nagy. Nemcsak, hogy általában 
nagyon sok gyermek betegszik meg gümőkórban, hanem a gümőkór viszo
nyítva más betegségekhez a leggyakoribb. Ezen tétel bizonyítására a gyermek
kórházak és osztályok szokásos statisztikai kimutatásai nem eléggé alkalmasak 
azon oknál fogva, mivel mint ismeretes más czélokat szem előtt tart\a más 
szempontok szerint vannak összeállítva. A csípőizületi gyulladást például nem 
a gümőkór neve alatt, hanem az izületi betegségek rovatában tüntetik ki, 
holott ezen betegség, ritka esetektől eltekintve, épen a gyermekkorra jellemző 
localis gümőkórnak egyik leggyakoribb nyilvánulása. Ilyen kimutatásokban a 
görvélykór el van különítve a gümőkórtól, véleményem szerint nem egészen 
helyesen, hiszen ezek tulajdonképen identikus betegségek. De oly statisztikai 
táblázatokból, a melyek azt számítják ki, hogy hány gümőkóros gyermek esik 
hány nem gümőkórosra (mint pl. Montinál) arról győződünk meg, hogy a 
beteg-anyag óriási százaléka tulajdonképen gümőkórból áll. De mi még tovább 
is mehetnénk és mondhatnók, hogy a valóságban tán még több gyermek 
szenved gümőkórban, mint azt a számok kifejezik. Gümőkórral találkozunk 
oly esetekben, a melyben nem is gondoltunk reája: pl. roszindulatú vörheny-
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ben megbetegedett gyermeket hoznak be osztályunkra, a bonczolatnál a hörg-
mirigyek gümőkórját leljük fel, mely betegség az élőn tüneteket nem okozott. 

A gümőkór a gyermekkorban hosszú időn át rejtve maradhat; és fel
nőttek tüdővészének némely ritkább esetei már a gyermekkorban történt fer
tőzéssel állhatnak kapcsolatban. A gümőkór prophylaxisának fontossága gyer
mekkorban nem szorul tehát behatóbb tárgyalásra és térjünk át a kóroktanra. 

Legelőször is foglalkozzunk az öröklékenység kérdésével, a mivel fontos, 
de egyszersmind nagyon nehéz térre lépünk. A kérdések, melyek itt felvetőd
nek, a következők: 

1. A gümőkór, mint olyan, átöröklődik-e, vagy sem? 
2. Öröklött hajlam (dispositio) a gümőkórhoz létezik-e vagy sem ? 
Az első kérdést illetőleg mondhatjuk, hogy nem tagadható annak a 

lehetősége, hogy a magzat méhen belül a gümőkór bacillussával fertőzhető, 
ig}'' tehát gyermekek már ezen betegséggel fertőzve jöhetnek a világra. Ilyen 
esetek azonban, ha előfordulnak is, mindenesetre szerfelett ritkák. Virchovv 
különben az öröklött, vagy vele született gümőkór dogmáját egyszerűen vissza
utasítja. Saját kórboncztani vizsgálatai alapján állithatja, hogy koraszülött 
vagy újszülött gyermekeknél gümőkórt biztonsággal még sohasem sikerült 
kimutatnia. , 

Mindenesetre oly esetekben, a hol csecsemőknél gümőkórral találkozunk, 
a méhenkivüli életben történt fertőzés felvétele ellen mi sem szól, sőt abból 
könnyebben magyarázható. 

A másik kérdést illetőleg,̂ a mely a prophylaxis érdekéből sokkal nagyobb 
figyelemre méltó, nem oly könnyű végleges Ítéletet hozni. Szabad-e á gümő-
kórra hajlamosító átöröklött dispositiót tagadni vagy sem ? Erre nézve saját 
véleményemet, melyet eddigi tapasztalataim bennem érleltek, akképen formu
lázom, hogy némely esetekben hajlam a gümőkórhoz tényleg fentorog. 
Hiszen vannak családok, a hol egyik gyermek a másik után gümokorban hal 
el, még pedig látszólag ép, vagy legalább is nem evidenter gümokorban szen
vedő szülők gyermekei. Nem ritka esetekben épen a gümőkóros agyhártya
gyulladás az, a melynek bizonyos korban 2—3 gĵ erek egy családban áldozatul 
esik. A szülők nyilvánvaló gümőkórjánál pedig az öröklött hajlam tényleg 
sokszor annyira szembeszökő, hogy egyszerűen a betegség egyenes átörök-
lésére lehetne gondolni. Ismerek családot, ahol az apa egészséges férfi, az 
anya ellenben a görvélykórnak ugj^nevezett pastosus alakjában szenved. 
A házasságból 3 fiú származott; az 1. és 3-dik súlyos csont-, illetőleg tüdő-
gümőkórban szenved, a középső enyhe görvélykórban; megjegyzendő az 
anya sohasem szenvedett köhögésben, annál kevésbbé tüdővészben. Tiszta vélet
lennek tudandók be ily esetek' Azt hiszem, hogy nem; ilyen és hasonló 
eseteket egyszerűen azzal nem magyarázhatni, hogy a gyermekek anyjukkal 
való együttélés következtében a gümőkór csirájával fertőzve lettek. 

Ezen gyerekek öröklékenységileg hajlamosítva voltak a gümőkórra, ennél
fogva megbetegedtek benne, a mint van dispositio a gümőkórra, úgy van 
mentesség is vele szemben. Ilyen felfogás azért korántsem áll ellenkezésben 
a gümőkór infectiositásának tanával; hiszen magam is találkoztam gyermeki 
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gümőkór eseteivel oly családokban, a hol öröklött hajlamról valóban szó nem 
lehetett. 

Ezek után forduljunk azon fontos kérdéshez, hogy mily módon és milyen 
feltételek mellett szerzi meg a gyermek a gümőkórt, vagyis röviden mondva: 
adott esetben miképen lett a gyermek a gümőkór bacillusával fertőzve ? 

Induljunk ki ezen kérdésnél is a positiv tényekből, vagyis tartsuk ma
gunkat saját klinikai tapasztalatunkhoz és a bonczleletekhez. A kórágyon tett 
tapasztalatok, de még inkább gümőkórban elhalt gyermekek bonczleletei a 
mellett szolanak, hogy az esetek túlnyomó többségében a fertőzés belégzés 
útján jött létre. Ezzel korántsem akarom tagadni, hogy gyermekeknél a fer
tőzésnek más útjai és módjai is lehetségesek és tényleg ismertetve is lettek, 
de az inhalatio útján történt fertőzéssel szemben aránylag ritkák. Látszólag 
elsődleges helyi gümőkórnak (csont, izület, bőr, agyhártya gümőkóros meg
betegedése) különösen a gyermekkorban gyakori esetei behatóbb vizsgálatnál 
(bonczlelet) másodlagos (metastatikus) folyamatoknak bizonyulnak, miknek 
elsődleges forrása mirigy, leggyakrabban hörgmirigy gümőkórban keresendő. 
Hogy élelmiszerek, főként a tej (különösen a csecsemő-korban) a fertőzést 
közvetíthetik, könnyen elképzelhető, de itt a klinikai tapasztalatok megint a 
mellett szolanak, hogy a fertőzés ezen módja aránylag ritka. Különösen a 
gyermekek gümőkórjának prophylaxisa szempontjából nagyfontosságú azon 
további momentumokat felsorolni, a mik a betegség fejlődését elősegíthetik, 
értem az alkalmi okokat. Első sorban is a kanyarót kell említenem. Mind
egyikünk bizonyára számos oly tapasztalat felett rendelkezik, hogy némely 
esetben kanyaró és gümőkór között összefüggés áll fenn. Azt tapasztaljuk 
ugyanis, hogy mindjárt összefüggésben a kanyaróval gümőkór, nevezetesen 
tüdőgümőkór fejlődik, vagy pedig hogy bizonyos idő, hetek, sőt hónapok 
múlva a kanyaró után gümőkór és ilyenkor előszeretettel a csontokban, agy
hártyában, kitörésre jut. Azt is látjuk, hogy gyermekeknél, kik gümőkórban 
szenvednek, utóbbi, kiállott kanyaró után, súlyosabban és gyorsabban folyik 
le. Hogyan magyarázzuk ezen tényeket ? Lehetséges, hogy a kanyaró oly 
természetű betegség, mely a gümőkór bacillusának letelepedéséhez kedvező 
talajt készit elő; úgy hogy kanyaróban beteg gyermek könnyebben fertőzhető, 
mint az egészséges; vagy pedig, hogy az eddig még ismeretlen mérge a 
kanyarónak a gümőkór bacillusával való együttélésben utóbbinak virulentiáját 
és propagáló képességét fokozni képes. De azt is képzelhetjük — és ez a 
magyarázat talán a legtöbb esetre áll is — hogy a kanyaró mérge, vagy 
annak tokszinjai a mintegy alvó gümőkór bacillusokat felrázza és mobilizálja. 
Bármiképen álljon is a dolog, annyi bizonyos, hogy a kanyaró a gümőkórra 
vészes befolyással van, melyet mi orvosok eléggé ismerünk, de nem a nagy 
közönség, mely a kanyaróban rendszerint ártatlan betegséget lát, miben pedig 
más okoknál fogva sincs igaza. 

Hasonlóképen vagyunk a szamárhuruttal, mely mint ismeretes, a gümő
kórra kedvező talajt készit elő. Figyelemre méltó a védőhimlőoltás, mely a 
lappangó gümőkór kitöréséhez vezethet. A gümőkórra hajlamosító betegségek 
közül figyelemre méltók : idült, vagy sűrűn visszatérő hörghurut, idült orrhurut. 
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adenoid vegetatiók, túltengett mandulák stb. annyival is inkább, mivel ezen 
bajok némely esetben már egymagukban is gümős dyscrasiának, közönsé
gesen görvélykórnak tünetei. El nem felejtendő a savós mellhártya-izzad-
mány sem. 

A csecsemőkorban aránylag gj^akran fellépő heveny gyorsan gyógyuló 
genyedő mirigy-gyulladások gyakran csak évek múlva fellépő gümőkórnak 
előfutárai. Pl. egy hat hónapos csecsemőt beoltottam, — néhány hónap muJva 
heveny genyedő mirigy-gyulladás a nyakon baloldalt. Egy évvel reá jobb
oldalt ; a negyedik életévben enyhe kanyaró, hat hét múlva általános heveny 
gümőkór terminális agyhártya-gyulladással. — A bőrbajok közül az izzag 
különösen figyelemreméltó : egyrészt sokszor görvelyes jellegű, másrészt gümős 
fertőzésnek kapujául szolgálhat. A sokoldalú bőrpir némely alakjai, nem
különben Uffelmann és legújabban Baumler szerint is a csomós bőrpir ritka 
esetekben gümőkórnak előfutárjai. 

Az a kérdés áll mostan elő, mit tehetünk azon czélból, hogy a kisdede
ket a gümőkór ellen védjük? Mindaz, a mi érvénynyel bir a gümőkór prophyl-
axisára nézve, általában érvénynyel bir a gyermekek gümőkórjának prophyl-
axisára is. Csak némely speciális momentum érdemel különös felemlitést. 
Legelőször is kiemelném, hogy az utódok egészségi állapotára való tekintettel 
óhajtandó volna, hogy gümőkórban szenvedő egyének fajukat ne propagálják. 
Pium desiderium! De tegyünk különbséget törvényes és nem törvényes 
gyermekek között. A házasságok az égben köttetnek mondják és ezen házas
ságoknál egészségi szempontok, fájdalom, nem ritkán háttérbe szorulnak. Hiszen 
óhajtandó volna, hogy nemcsak tüdővészes, de általában gümőkórra hajlamos 
egyének házasságot ne kössenek. De hogyan akadályozzuk ezt meg ? Kétség
telen gümőkórnál az orvos, ha kérdik, vagy ha alkalma van nyilatkozni, talán 
még megakadályozhatja a házasság létrejöttét, lappangó gümőkórnál aligha 
tehet valamit. Hiszen a dolog természetében fekszik, hogy az orvos helyzete 
ilyenkor szerfelett kényes. 

A törvénytelen gyermekeknél egy körülménynek kedvező hatása lehet, 
a mennyiben legnagyobb részük falura kerül; csak az a szomorú, hogy éle
tüket itt más veszély fenyegeti (angyalcsinálás). 

A szülők kétségtelen gümőkórjánál az orvosi ténykedésnek oda kell 
irányulnia, hogy a gyermekek a fertőzés veszélyét kikerüljék. Testi nevelésük
nél észszerű edzésnek kell érvényesülnie, hogy ellentálló képességük fokoz-
tassék; az egészségügyi viszonyok a lehető legkedvezőbben alakitandók. 
Sanatoriumok felállítása gyermekek részére fontos és szükséges követelmény. 
Ilyen sanatoriumok fel volnának állitandók: 1. a tengerparton, 2. oly helyeken, 
melyeknek forrásai kétségtelenül előnyösen hatnak pl. Hall Ausztriában, és 
nálunk a még mindig nem eléggé méltányolt Csizen. 3. Magas klimájú 
helyeken, mint pl. Magyarországon a magas Tátra déli lejtőjén. 4. Általában 
enyhe erdődús hegyi vidékeken és 5. általában vidéken, pormentes levegőn a 
rónán is, pl. a Balaton partjain. Minden esetben individualizálni kell; pl. más
különben erőteljes fiú gümős izületi taplóval haszonnal fog az északi tenger 
partjain időzni, miglen itt súlyos tüdővészben szenvedő gyermek állapota 
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legnagyobb valószínűséggel roszabbodni fog. De ha azt akarjuk, hogy ilj'en 
sanatoriumok áldásos működést fejtsenek ki, úgy gondoskodni kell arról, hogy 
azokban szegény szülék gyermekei is csekély fizetésért, vagy díjtalanul ápol
tassanak. E téren a magánjótékonyság hálás és áldásdús tevékenységet fejt
het ki. Természetesen nem minden gümőkorban szenvedő gyermeket kell 
sanatoriumba küldenünk, sok közülök kórházban is sikerrel gyógykezelhető. 
A szünidei gyermektelep intézménye is áldásos tevékenységet fejthet ki, mely 
intézmény nálunk Magyarországon igazán szép eredményekkel dicsekedhetik. 
Egy ide való árvaház, melyet orvosilag gondozok, árváinak nyári tartózkodását 
illetőleg következőképen jár el. A gyermekek egy része falura megy, anyjuk
hoz vagy rokonaikhoz, a többi gyermek — nagyobb része — az igazgató és 
tanitó személyzettel együtt falura megy. Erre a czélra enyhe hegyi vidéket 
választottunk a Duna partján, melyben árváink jó időben naponta fürödnek. 
TÍZ évi tapasztalat arról tanúskodik, hogy ezen intézmény egészségügyi tekin
tetben fén\̂ esen bevált és utánzásra annyival is inkább érdemes, mert aránylag 
nem sok pénzbe kerül. Még eg}̂  figyelemre méltó intézkedést léptettünk életbe; 
beteg, különösen gümőkorban szenvedő gyermekeket nem veszünk fel az 
intézetbe; egyrészt bajuk itt valószínűleg súlyosbodnék, másrészt a többi 
gyermekeket a fertőzéstől meg akarjuk óvni. De hogy ilyen elutasított g\'er-
mekeket mégis támogassunk, vidéken megbízható embereknél helyezzük el. 
Nemcsak internatusokban, de mindenütt, a hol sok gyermek jő össze (gyermek
kertek, iskolák stb.), a gümőkórnak nagy figyelem szentelendő. Oly gyermekek, 
kik a gümőkórt terjeszthetik, az iskolából kizárandók. 

A gümőkórnak tápszerek útján való terjesztése szempontjából legnagyobb 
figyelmet érdemel a tej. A tejkérdést ismételten, igy utoljára Berlinben is, 
behatóan megvitatták. Ujat részemről nem mondhatok, csak óhajtandónak 
vélem, hogy különösen nagy városokban, vagy azok közelében minta-tejgaz
daságok létesíttessenek. E helyen nem terjeszhedhetem ki arra, hogy ilyen tej
gazdaságok hogyan volnának berendezendők, csak hangsúlyozni akarom, hogy 
az istálló egészségügyét illetőleg minden lehetőt el kell követni. Óhajtandó 
volna, hogy csakis gyöngykórtól mentes tehenek állíttassanak be. De meg 
arról is kellene gondoskodnunk, hogy ily tejet olcsó pénzen a szegény ember 
is szerezhessen be, mert csak igy remélhetni ilyen intézmények igazán áldás
dús tevékenységét. 

Dr. Szegő Kálmán (Abbázia). Az infectioban ténj'Ieg az extrauterival 
utak az elterjedtek, az intrauterival kivételes s valószínűleg a genitálís szervek 
localis tuberculot. megbetegedésével függ össze, bár föltételezhető, hogy az 
ovularis, vagy spermalis infectio egyszersmind a pete fejlődését is megaka
dályozhatja. Az infectio úgy képzelhető el leginkább, hogy az a placcutarís 
vérkeringésen képes áthatolni. Az íntrauterívalís infectio kiderítése nehéz, a 
máj-szétdarabolás s a köldökedények vizsgálata egyes esetekben positív ered
ményt adott; iij'enkor föltételezhető, hogy a bacc. currált az anya vérkerin
gésében. Az extrauterivalís infectio útja legg3'akrabban az inhalatio s így az 
első etappet az orr és garat nyákhárt\'ája képezi. Kérdés, hogy a chronikus 
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nyákhártya-duzzanat s a kapcsolatos mirigyduzzanatok mennyiben függnek 
össze a tubercul. infectioval. A prophylaxisban a fő az isolálás, ezt fényesen 
igazolta egy dán állatorvos hygienista, ki tuberculinnal diagnostizálta, majd 
isolálta a beteg teheneket borjaiktól; az eredmény teljes volt, mert néhány.év 
alatt megtisztította a dán tehénállományt a tuberculosistól. Tuberculinnal lehet 
egyedül constatálni a lateus tuberculosist. 

Dr. Berend Miklós: Mindezideig bonczolatoknál talált negativ lelet alap
ján vették tagadásba a tuberculosis öröklékenységét. Azt hiszi, hogy ez állás
pont csak akkor bir jogosultsággal, ha a test összes szervei legrészletesebb . 
górcsői vizsgálatnak vétettek alá. Tuberculin-injectiók útján e kérdést, azt 
hiszi, tisztázni lehet; ezideig még nem közölt vizsgálatai 80 újszülöttre vonat
koznak, kiket a budapesti kir. tudomány-egyetem II. szülészeti klinikáján 
tuberculinnal beoltott. Egy esetben sem állott be reactió, jóllehet nyolcz eset
ben az anyánál a tuberculosis manifest volt. Ezen esetekben a tuberculin-
adagot 0'005 g.-ig fokozta, de igy sem állott be a legcsekélyebb reactió sem. 
Ez alapon a tuberculosis közvetlen öröklékenységével szemben állást foglal. 

Dr. Biedert Ottó (Hagenau): Egy kísérleti táplálkozási állomás fel
állításának szükségessége a gyermekek jó ápolásának czéljából. Előadó 
távollétében felolvassa a jegyző. 

Mintegy 3ű évvel ezelőtt orvostudori dissertatiómban már táplálkozási 
kérdéssel foglalkoztam; azóta szakadatlanul ez képezte vizsgálódásaim tárgyát, 
melyeknek köre a csecsemőktől utóbb egész a felnőtt egyénekig terjedt. Mun
kálataimban nemcsak magam kísérleteivel, de az összes irodalmi adatok fel
dolgozásával igyekeztem a kérdések tisztázásához hozzájárulni. Sajnos, nem 
mondhatom, hogy ezen fáradozásaimmal kielégítő eredményt lettem volna 
képes elérni. Kétségtelen, hogy az egyes esetek pontos megfigyelésével és az 
annak megfelelő diaeteticus intézkedések szorgos betartásával örvendetes és 
szép gyógyeredmények érhetők el, de ezen egyes esetekből levont tapasztala
tok még nem alkalmasak arra, hogy belőlük egy kifejezett rendszer felépít
tessék. Sokszor, igen sokszor azt hittem már, hogy a czélnál vagyok s min
denkoron egy-egy előre nem látott irányban támadtak új nehézségek; a 
közelmúltban pedig oly sok egymástól lényegesen és teljesen elütő nézet 
merült föl és kívánt érvényesülni, úgy hogy ma inkább, mint valaha remény
telen azon kívánság, hogy a táplálkozási kérdések egy egységes elv alapján 
tárgy altassanak. 

Engedjék meg, hogy ezúttal a csecsemő táplálkozás kérdésének taglalá
sával foglalkozzam, illetve hogy ezen kérdéseket egyenkint fölsoroljam. 

A csecsemő természetes tápláléka az anyatej, melynek a) mennyileges 
változásai képezik vizsgálódások tárgyát; b) a chemikus alkatrészek, fehérnye 
anyagok (albumín, nuclein, nucleolin, casein stb.), a Wroblewszki és Kamerer-
féle vegyületek mennyi és minőlegCí. meghatározása, a zsiranj^agok és szén-
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hydratok stb. ilyetén preczizirozása tartozik e kérdés keretébe, nemkülönben 
az anyatej viszonylagos bakteriologikus tisztaságának eldöntése is. Az anya
tejjel való táplálás kérdéséhez tartozik c) annak időszakos megvonásának 
szükségessége is, melynek oka vagy 1. az anyatejnek föltételezett megválto
zásában (izgalom, meures stb.) vagy 2. a csecsemőben volna, ki többnyire 
pathologikus alapon, a zsir- vagy czukoranyagokat roszul tűri. 

A csecsemő-táplálásnál az anyatej után, mint póttápszer a tehéntej jön 
számba. Ezen kérdéssel való foglalkozásnál: 1. a tejet szolgáltató állat a) fajá
ról, egyéniségéről, egészségi állapotának jelentőségéről kivánok értekezni, 
továbbá b) a tuberculosisnak a tej által való terjesztésének veszélyéről. Itt 
megemlíteni kivánonj a) Bollinger tapasztalatait, melyek tanúságot tesznek 
arról, hogy kevés baczillus mellett csekély a veszedelem, jS) a magam régi 
kísérleteit a táplálék által közvetített tuberculosis ritkaságáról és y) bemutatni 
kivánok egy új statisztikát, mely feltünteti, hogy nem nagyobb a tubercolo-
sisban elhaltak száma ott, hol a tejtermelés kiterjedten űzetik s hol mint 
Bajorországban, nagy az állattuberculosis. 

Majd 2. az etetéssel kivánok foglalkozni, arról, hogy mily befolyása van 
itt a) legeltetésnek (ugyanitt az időjárási viszontagságoknak), b) száraz takar
mánynak, c) a vegyes takarmánynak, melynél meghatározandó, hogy a) mennyi 
széna s mennyi zöld takarmány engedhető meg, továbbá [f) mely póttakarmányok: 
korpa, burgonya, szecska, olajpogácsa, törköly stb., végül 5) a mérges takarmány
füveket s ezek megismerését kívánom itt felsorolni. 

3. A tejkezelés módozatainál a) az asseptikus tej nyerésének módját 
fogom leírni. Kitérni akarok itt a) a tejnek tehénganéjtól való fertőzésének 
elkerülésére, valamint arra is, hogy előnyös-e gyermek és betegek számára 
való tej nyeréséhez a kifejt tej csak egy bizonyos részének használata; j3) az 
állatorvosi vizsgálat, a tuberculín injectiók jelentőségére; y) arra, hogy a tej 
keverésénél centrifugálás, vagy szűrés az ajánlatos. Beszélni kivánok itt 8) arról, 
hogy a takarmányból behulló czirok elkerüléséhez ajánlatos-e a szabadban, 
avagy elkülönített helyiségekben való fejés; végül itt kívánom s) a különböző 
tejlehűtési eljárásokat, gépeket és helyiségeket ismertetni. 

Ezután b) a pasteurísálásról kivánok szólni (6.5 — 70 C" egy fél óra hosz-
szat. Ennek folytán állítólag a tej ize megmarad, a fehérnye nem változik meg, 
a tejsavas és rothadó erjedést előidéző, valamint egyéb pathogon bacteriumok 
pedig elpusztulnak.) Meggyőzni kívánom az urakat arról, hogy a) az állítólagos 
izmegtartás érdeke nem esik latba, mert a felforralt s azonnal lehűtött tej 
hasonló jóízű. Közölni akarom, hogy még mindig vizsgálatok tárgyát képezi 
azon kérdés, hogy nyers és főtt tejben a fehérnyék miképen viselkednek az 
emésztő tápnedvekkel szemben. Fel fogom említeni, hogy y) a rothadást elő
idéző bacteriumok valószínűleg nem pusztulnak el s így a pasteurisált tej 
könnyebben megromlik; nemkülönben azt is 8), hogy az a körülmény, hogy 
a pasteurisálás folytán a tejsavas erjedést előidéző bacteriumok megsemmisít
tetnek, nem szól ez eljárás előnye mellett, mert így a peptonísáló Flugge-féle 
bacteriumok uralják a helyzetet. Megjegyezni kívánom itt s), hogy még bizonyításra 
szorul azon állítás, hogy a felforralt tej csekélyebb tápértékű, mint a pasteurisált. 
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Ezen fejezetet, mely a tejkezelést tárgyalja c) a forralás kérdésével 
(90—100 0° esetleg több azonnali lehűtés) kívánom befejezni, megemlékezve 
itt azon tapasztalatokról, melyek arról szólnak, hogy meddig lehet a tejet igy 
megtartani. Ismertetni kívánom azon eljárás előnyét és hátrányát, melynél 
a) a tej rendes légnyomás mellett 97—100 C-ra hűttetik le. A megszakított, 
illetve ismételt felforralást eszmecserém tárgyai közé kívánom vonni. Meg
emlékezni kívánok (i) a magasabb légnyomás mellett történő túlforralásról is. 
Az így kezelt tej táplálkozási előnyéről is kívánok szólani, de arról is, hogy 
d) állandó sterilisatio magas (121 C -̂ra) való gyors felhevitéssel és azonnali 
lehűtéssel sikerül-e úgy, hogy igy nemcsak a magasabb hőfoknak ellenálló 
bacteriumok elpusztuljanak, de a tej jó minősége is megmaradjon. 

Midőn most előadásom harmadik fejezetéhez, a mesterséges táplálás 
kérdéséhez áttérek, mindenekelőtt rá akarok mutatni azon nagy zűrzavarra, 
mely a különböző tápkeszitmenyek használhatóságát és jelentőségét illetőleg 
az orvosi körökben uralkodik. Míg a) a teljes tej némelyek által az anyatejjel 
egyenértékűnek vétetik, addig mások azt hiszik, hogy bár a bélhuzamban nem, 
de felszívódás után a vérkeringés útján a fehérnyefelesleg által termelt sav és 
egyéb mérgek útján károsan hat. Viszont mások a kártékony hatást a bél
huzamban, ha nem is kísérleti, de klinikus utón ismerték meg s ezért a tej 
hígítását kívánják már csak azért is, mert a tehéntej fehérnyéjének nehezebb 
emészthetőségét kísérleti és klinikus tapasztalatok alapján megállapított ténynek 
tekintik. Méltányolni kívánom azon eljárásokat, melyekben zsíranyagok és más 
fehérnyetestek hozzápótlásával a tehéntej emészthetőségét fokozni kívánták. 

b) A caloria érték meghatározásának kérdése is ide tartozik, a mennyiben 
mig némelyek a teljes tejet képesnek tekintik arra, hogy a gyermeknek az 
anyatej helyett szükségelt caloríákat szolgáltassa, a mennyiben fehérnye pótolja 
a czukorcaloriákat, addig mások hígítás után szenhydrátokat és zsíranyagokat 
kivannak ez alapon hozzátétetni. 

c) A szénhj^drátok megválasztásában elfoglalt különböző álláspontokat 
kívánom jelezni, mert némelyek tejczukrot, mások az egyszerű vagy dextri-
nált lisztet, avagy a maltoset választják; ez utóbbi használata előnyösebb 
lúgos pótlékkal, mert igy kevesebb káros savakat termel. 

d) A zsírnak jelentőségével is kívánok foglalkozni, melyet annak barátjai 
is csak oly mennyiségben kevernek hozzá, melylyel az anyatej százaléka 
eléretik. Daczára ennek, mégis sokan a zsírpótlékot tekintik a matéria peccans-
nak, főkép savmérgezésnél, jóllehet, hogy a közelmúltig a kövér tejkeveré
kekkel igen jó eredmények érettek el. 

A mesterséges táplálás kérdésénél a második nagy jelentőségű fejezet a 
táplálék nyújtásának módja: a) A használt keverékeket némelyek az egész 
csecsemőkorra egyféle módozatban állítják össze, mint Heibner, Gártner, 
viszont mások a gyermek szoktatásával a gyengébb keverékről erősebbre tér
nek át, mint azt Biedert a rendes tej hígításával és tejfel keverékével teszi, 
ilyen rendszerű a Backhaus-tej és a Lehmann-féle is. 

b) A táplálék mennyiségét Biedert a testsúly szerint, Escherich a kor 
szerint állapítják meg, viszont mások a gyermek étvágyára bizzák. Némelykor 
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a Biedert által megállapított maximumoknál is nagyobb mennyiségek nagyobb 
hígítással használatosak. 

c )A napi szoptatások, illetve étkezések számában is különböző a fel
fogás, melyek megállapításában vagy a gyomor kiürülésének, vagy a szabad 
sósav felléptének ideje, vagy a kényelmesség, illetve éjjeli nyugalom szem
pontja játszik szerepet. Számolni kell itt azon körülménynyel is, hogy a gyer
mek gyengesége is okul szolgál a gyakori táplálék nyújtásához. 

d) Ide tartozik a táplálék tápértékének meghatározása is. a) Felsorolni 
kívánom itt a magam meghatározásai és számításai által nyert értékeket, a 
megközelítőleg hasonló Schmid-Monard és másféle eredményeket. )̂ A haszon
nélküli szerepét különböző tápanyagoknak, mely kérdéssel legutóbb Heibner 
és Schmid-Monard is foglalkoztak. 7) Felemlíteni kívánom azon körülményt, 
hogy némely anyagok felszívódás után is haszon nélkül rávoznak, mert a 
szervezetbe alkalmatlan formában jutottak s némileg megzavart emésztés 
útján kerültek feldolgozásra. 

é) A bélsár-vízsgálatok nagy jelentőségét s kiterjedtebb használatának 
szükségességét akarom itt felemlíteni. P'oglalkoznom kell a bélsár különböző 
vegyhatásáról, mely a táplálék minősége szerint változik. Megemlíteni kívánom, 
hogy |3) a maradék tápmennyiségéből következtethetni lehet a táplálék helyes 
összeállítására, de y) a táplálék kihasználásából nem kétségtelenül az emészt
hetőség fokára. 

A mesterséges táplálék által előidézett emésztési zavarok pathogenesisé-
vel kívánok a harmadik fejezetben foglalkozni, d) A betegségek létrejötténél 
némelyek a contact infectiot helyezik előtérbe: tisztátlan tej, tisztátlan palaczk, 
szopóka, ujj stb. alakjában; míg én s mások bizonyos helyeken s időkben, 
a levegő fertőzöttségének is helyet juttatunk annyival inkább, mert nyári idő
ben tömeges megbetegedések észlelhetők emlőn szopó oly csecsemők között 
is, kiknek gumiszopóka sohasem került szájába s azért is, mert nagyszámúak 
az ily megbetegedések a kór- és lelenczházakban. A kártékony táplálékrész 
a contact és levegő infectioval együtt fejti ki hatását. Kétségtelen, hogy a 
V) kórházi kártékony hatányokban ezen körülmények együttes szerepet ját
szanak. E kérdés a kísérleti állomáson volna tisztázandó és elkerülésének 
módozatai volnának megkisértendők részben az által a) hogy a beteg gye
rekek az egészségesektől teljesen el volnának különítendők; /3) kísérletek kell, 
hogy történjenek az ápoló személyzet, eszközök és tápanyagok körül; szük
séges, hogy a különböző táplálkozási kísérletek körébe a polikliníkus anyag 
is bevonassék. 

Végezetül az utolsó, negyedik fejezetben tárgyalni kívánom az átmenetet 
a vegyes táplálékhoz és a nagyobb gyermekek táplálkozásának kérdését is. 
Itt foglalkozni kell azon kérdéssel, hogy a) a pépes tápszerek mikor és mily 
alakban nyújtandók, nemkülönben a tojás, főzelék és gyümölcs stb. is; ki kell 
térni a táplálkozás-jelentőségre a Barlow-kór és az anaemia léttrejötténél. 
Majd át fogok térni V) a hússal való táplálkozás és tápértéke meghatározásá
nak . kérdésére; végezetül c) és d) alatt az idősebb és beteg gyermekek táp
lálását kívánom tárgyalni. 
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Ezen nagy számii nyilt kérdések felsorolásával az volt a szándékom, 
hogy megmutassam, hogy azok megoldásánál az egyes észlelő mennyire tehe
tetlen. Különböző az anyag, melylyel az egyes helyeken a kérdéssel foglal
kozni kívántak, igy összeegyeztethető végeredmények nehezen várhatók. Ha 
ellenben ezen táplálkozási kérdés megoldása czéljából intézetek szereltetnének 
fel, a hol meg volna adva a lehetősége a szakszerű orvosi megfigyelésnek és 
kezelésnek, a hol a begyakorlott ápolók az elrendelt utasításokat szorgosan 
betartanák, a hol a kéznél levő és szakemberek által végzett chemikus és 
bacteriologikus vizsgálatok a klinikus megfigyeléseket jól kiegészítenék, ott 
ezen kérdések gyorsabban és a gyermekek javára jobban volnának megold
hatók. 

Az intézetek berendezésének mikéntje a fentebb felsorolt elvek és a 
viszonyok és tapasztalatok szerint kell, hogy történjék. Ez intézetek működé
sének az lesz a következménye, hogy a gyermektáplálásnál sok költséges 
és felesleges dolog mihamarabb ki fog kerülni a használatból és hogy jobban 
fogjuk tudni azt, mit kell tenni egyes esetben, midőn táplálkozási zavar foly
tán a gyermek egészsége, illetve élete van veszélyeztetve. Ez intézetek műkö
déséből fogja megtudni az állam, melyek azon intézkedések, melyekkel a 
kártékony hatányok legbiztosabban távoltarthatók s hogy mik az elkerülhető 
es felesleges költségek. A jövő nemzedék védelmének ügyét felkaroló gyüle
kezet hivatott arra, hogy az érdekelt tényezők figyelmét felhívja ez intézetek 
felállításának szükségességére, ha ezen kérdéseknek oly fontosságot tulajdonit, 
mint a milyeneknek egy emberéleten át szerzett tapasztalatok alapján én 
ezen kérdéseket tekinteni kénytelen vagyok. 

Báró Dr. Rothschild Henrik (Paris): A mesterséges táplálásról. 

Távollétében előadásának kivonatát a következőkben olvassa fel Grósz Gyula dr. 
Részlet »A táplálkozás egészségtana* czímű könyvéből. 
Kétségtelen, hogy a mesterséges táplálkozásnál előnyösebb az anya

vagy dajkatej. Azon theoretikus tételt, hogy a sterilizált tej az anyatejet 
helyettesíteni képes, a gyakorlati élet s klinikus tapasztalatok nem igazolták. 
Azon esetekben, midőn az anyatej nem elégséges a tápláláshoz, a sterilizált 
tej póttápszerként jó szolgálatokat tehet. Ezen eshetőségek körébe tartozik 
a gyermek hiányos gyarapodása is. A mesterséges táplálkozás csak akkor 
engedhető meg, ha az anyának egyáltalában nincs teje és megfelelő dajkáról 
nem gondoskodhatik, avagy ha van is teje, külső körülmények gátolják a 
szoptatásban. A sterilizált tej termelésénél feltétlenül megkívánandó, hogy a tej 
legjobb minőségű legyen, hogy kisebb ürméretezett, jól záró palaczkokban 
kerüljön elárusitásra és hogy előállításánál a legszigorúbb tisztasággal jár
janak el. 



Dr. Politzer Alfréd (Budapest): Az angolkór prophylaxisa. 
Az angolkór lényegéről és kóroktanáról eszközölt újabb vizsgálatok 

szükségkép módosították e bántalom prophylaxisát is. A régibb alimentaer 
elméletnek megfelelőleg a szerzők jórészt megelégedtek azzal, hogy a baj 
elhárítására az általános hygienikus viszonyok, különösen pedig a gyermekek 
táplálásának javítását ajánlják. 

Az újabb szerzők csaknem kivétel nélkül már az új elméletre támasz
kodva tárgyalják az angolkórt, a nélkül azonban, hogy néhány kivételével 
(Biedert, Hagenbach, Unger, Jacobi) az emiitett vizsgálatokból kifolyólag az 
angolkór prophylaxisánál kellőleg kiemelnék ama döntő befolyást, melyet a 
respiratorikus ártalmak a bántalom létrejöttére, illetőleg továbbfejlődésére gya
korolnak. 

Az angolkórral leggyakrabban a szegények hajlékaiban találkozunk. 
Méltán megilleti tehát e bántalmat ama szomorú epitheton, melylyel Comby 
felruházza »maladie de misére*. A szegénység sötét, piszkos, fülledt levegőjű 
lakásai, melyeket a napfény alig ér, zsúfolt pinczelakások, roszul szellőztetett 
műhelyek, melyek egyúttal lakó-, háló- és betegszobául szolgálnak, kedvencz 
tanyái a szegény osztályok ezen oly gyakori betegségének. A rachitis gyakori
ságáról fogalmat nyerünk, ha megtudjuk, hogy pl. Kassowitz Bécsben a három 
év alatti szegénysorsú gyermekek 88'5°/o-át találta angolkórosoknak, Bohn 
Königsbergben a két év alatti gyermekek 957o-át, Cohn M. Berlinben a két 
év alatti gyermekek 65"s7o-át, Seitz Münchenben 757o-át találta rachiti-
kusoknak. Saját észleleteink szerint a két év alatti gyermekek 68'2Vo-ánál 
(500 két év alatti gyermek közül 34I-nél) találtuk az angolkór tüneteit többé-
kevésbé kifejlődve. 

Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy a vagyonos osztályok gyer
mekei mentek e bántalmaktól. Helyesen mondja Kassowitz, hogy a régi 
alimentaer elméletből kifolyólag sok orvos még ma is a jól táplált gyermekek 
között nem is keresi az angolkórt, az ötödik, hatodik élethónapban fellépő 
álmatlanságot és nyugtalanságot az oly kedvelt »fogzás«ra vezetve vissza, 
pedig a csontosodási viszonyok pontos vizsgálata könnyén adhatna a valódi 
bajról felvilágosítást. 

Alig létezik bántalom, mely kezdő symptomáiban kevésbé vétetnék 
figyelembe, mint a rachitis. Okát leli ez a még részben mindig fennálló bal
véleményben, hogy az angolkór csak a második, harmadik életév folyamán 
fejlődik, minek folytán a csecsemők ossificatio-viszonyai nem részesülnek 
kellő figyelemben. Pedig épen a kezdődő rachitis kezelése rendkívül hálás 
s csekély fáradság mellett szép és állandó eredményeket mutathat fel. 
~ Ha az angolkór első stádiumaiban kezelés alá kerül, a bántalom rövid 
idő alatt lefolyik; recidiváktól nem kell tartanunk. Ha ellenben az első sym-
ptomák figyelembe nem vétetnek, úgy a baj súlyosbodni fog s a rachitis ideges 
jelenségei, mint eclampsiák, gégegörcs lépnek fel, melyek a beteg életét fen3-e-
getik. Az angolkór tudvalevőleg a csontrendszer azon részleteiben lép fel leg-
intensívebben, a hol az idő szerint az appositionalís növekedés a legnagyobb. 
Fiatalabb csecsemőknél koponyarachítis, mellkasrachitís, idősebbeknél a végtag-
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rachitis fog leginkább kifejlődni. A koponyarachitissel gyakran egy időben lép 
fel a féltett laryngospasmus. A mellkasrachitis folytán fejlődött »pectus cari-
natum«-nál a mellkas ventilatiója tökéletlen, a tüdők a rekesz magas állása 
és a mellkasdeformitás miatt comprimáltatnak, hamar bronchitisek lépnek fel, 
s ezekből gyakran bronchopneumoniák fejlődnek, melyeknek a gyermekek 
többnyire áldozatul esnek. A végtagokon állandó görbületek, infractiok lép
nek fel. Az angolkóros kyphosis, ha a bántalom nem kezeltetik, állandóvá 
válhatik s végezetül a medenczerachitis káros következményeit a nőorvosok 
elég gyakran tapasztalhatják. Mindezekből, azt hiszszük, eléggé kiviláglik, hogy 
mily fontossággal bir az angolkórnál eszközölt korai diagnosis. 

A mi a bántalom kezdetét illeti, régibb szerzők azt hitték, hogy a rachitis 
csak a második, illetve a harmadik életévben szokott fellépni. Boerhave pl. az 
ő hires »Aphorismáiban« igy nyilatkozik: »A rachitis sohasem veleszületett 
bántalom, ritkán jelentkezik a kilenczedik hónap előtt, ritkán a második év 
után, de igen gyakran e két időpont között.« E vélemény különösen abban 
leli magyarázatát, hogy a craniotabest, az angolkór eme legkoraibb sympto-
máját Elsásser alapvető vizsgálatai előtt nem ismerték, a fontanella.involutio-
jának diagnostikai értékét a kezdődő rachitisre Kassowitz előtt kellőleg nem 
méltatták, noha előtte már többen, különösen Mayr e körülményre utaltak. 
Ujabb vizsgálatok azonban kiderítették, hogy az esetek túlnyomó számában 
a rachitis vagy veleszületett bántalom, vagy már az első élethónapokban 
veszi kezdetét. Schvvarz, Breisky tanár koródáján, 500 líjszülött közül 403-nál 
taláka az angolkór tüneteit (80"6°/o), Feyerabend, Königsbergben, 180 újszülött 
68'97o-ánál, Cohn M., Berlinben, az első négy élethétben levő csecsemők 
507o-ánál. Bókay J. szerint a bántalom a 8-dik és 14-dik élethónap között 
éri el maximumát, a 2-dik életév után és a 3-dik és 4-dik évben csak elvétve 
találjuk. 

A rachitisnél néhány szerző (Heubner, Bohn) egy prodromalis stádiumot 
különböztet meg, mely általános gyengeség, anaemia, bronchitis és táplálkozási 
zavarokban nyilvánul. A korai diagnózisra e tüneteket, miután semminemű 
specifikus jelleggel nem birnak, nem használhatjuk fel. Első positiv adataink 
a rachitis fejlődéséről csak akkor lesznek, ha a csontrendszerben lesznek 
bizonyos változások constatálhatók. A korai rachitisnél eme változások min
denekelőtt a koponyacsontosodási viszonyok bizonyos rendellenességeiben 
fognak nyilvánulni. A koponyarachitis tehát az angolkór legkoraibb localisatioja 
s egyrészt a craniotabesben, másrészt a fontanella involutiojának rendellenes
ségében nyilvánul. 

Bámulatos, hogy az angolkór gazdag régibb irodalmában Glissontól egész 
Guérinig (1841.) még nyomát sem találjuk a craniotabes, az angolkór eme 
legkoraibb és legkétségtelenebb symptomája leírásának. 

Elsássert (I. c.) illeti meg ama nagy érdem, hogy 1843-ban mint első 
utalt arra, miszerint a squamma occipitalison gyakran található kártyavékony
ságú, hártyapapirtapintatú helyek a rachitis első kétségtelen jelentkezései. Mig 
azonban Elsásser és később Ritter (1. c.) és Friedleben szerint csekélyfokú 
craniotabes még nem jelenti a rachitist, vagyis ők az u. n. »physiologiai 
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craniotabest* cóncedálják, Kassowitz (1. c.) érdeme, hogy exact vizsgálatai 
alapján, a mennyiben a koponyán található benyomható helyeket sok esetben 
szövettanilag megvizsgálta, azon eredményre jutott, miszerint minden csecsemő, 
kinél kisebb-nagyobbfokú craniotabes található, angolkórban szenved. A cranio-
tabes és gégegörcs közti összefüggést, melyet már Elsásser gyanitott, Kassowitz 
vizsgálatai kétségtelenné tették. A craniotabes nagyobbfokú kifejlődését sok 
esetben fejizzadság és a gyermekek éjjeli nyugtalansága előzi meg. 

Második fontos symptomája a korai rachitisnek a (nagy) fontanella késő 
involutioja, vagy postembryonalis megnagyobbodása. Elsásser, Friedleben (1. c.) 
azon nézeten voltak, hogy a fontanella a születés utáni első hónapokban is 
nagyobbodik, mert azon hibába estek, hogy a kezdődő rachitisban szenvedő 
gyermekeket normálisoknak nézték. Kellő nyomatékkal csak Kassowitz állította 
fel a következő tételt a német gyermekorvosok 1885-diki strassburgi vándor
gyűlésen : »Eine Vergrösserung der Fontanelle nach der Geburt und selbst 
ein lángerdauernder Stillstand in der Involution derselben gestattet — wenn 
eine hydrocephalische Ervveiterung ausgeschlossen werden kann — einen 
sicheren Schluss auf eine bestehende oder sich entwickelnde Rachitis. »A nor
mális fontanella alakja rhombikus, szélei kemények. A rhombikus alak Hoch
singer szerint a teljes involutio előtt háromszögűbe megy át. Enyhébb rachitis-
nél leggyakoribb a »négyzetes fontanella« (quadratische Fontanelle), mig 
súlyosabb angolkórnál a fontanella határait nem határozhatjuk meg pontosab
ban. Súlyos rachitisnél néha a fontanella a homlokcsontba mélyen előrenyúló 
résben végződik. (»Hellebardenförmige Fontanelle.* Hochsinger.) A fontanella 
sagittalis átmérője normális újszülöttnél Hochsinger szerint 1 Vá—2 /̂i cm., 
innen folyton kisebbedik és a 12-dik, legkésőbben 15-dik élethónapban tel
jesen elzárul. A fontanella nagyobbodása, késedelmező involutioja arra utal
nak, hogy az illető egyén rachitikus. E vizsgálatok ujabban Cohn (1. c.) által 
a berlini Neumann-féle poliklinikan ejtett ellenőrző vizsgálatok által beigazolást 
nyertek. 

A koponyarachitis jelenségeinél rendszerint valamivel későbben, de még 
az első életév első felében a mellkasrachitis ama symptomája szokott fellépni, 
melyet »rachitikus olvasónak* (rachitischer Rosenkranz) nevezünk. A szövet
tani vizsgálat bebizonyította, hogy górcső alatt a rachitis jellegzetes képe 
mutatkozik már ott is, a hol csak egyes bordákon tapinthatók csekélyebb 
duzzanatok. 

A 7-dik, 8-dik hónapnál későbben meginduló fogzás szintén kell, hogy 
az orvosban a kezdődő rachitis gyanúját felébreszsze. Megemlítjük itt még, 
hogy Jacobi legújabban (1898.) a rachitis egyik korai symptomájának a 
csecsemők szokványos székrekedését tartja, mely a második vagy harmadik 
hónapban kezdődik, különbözve a congenitalis székrekedéstől, mely születéstől 
fogva fennáll és a flexura sigmoidea abnormis hosszúságán alapul. 

Roszul szellőztetett, egészségtelen lakások, elégtelen vagy helytelen 
táplálás, a bőrápolás elhanyagolása, különféle betegségek mindannyian többé-
kevésbbé hozzájárulnak a bántalom kifejlődéséhez. 

Ha azonban a közelebbi tényezőket kutatjuk, melyek a baj létrejöttét 
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közvetlenül befolyásolják, úgy azt találjuk, hogy a romlott, rossz levegő azon 
factor, melynek a többi káros behatások közül a főszerep jut az angolkór 
kifejlődésénél. A régi vagyi-alimentaer elmélet, mely a rachitikus csontok 
csekély mésztartalmát táplálkozási zavarokkal hozta egyenes összeköttetésbe, 
hosszú ideig befolyásolta a rachitisról szóló tant s még ma is sok szerző 
e tan befolyása alatt áll. így Jules Comby szerint az angolkór prophilaxisa 
egyértelmű a táplálási viszonyok rendezésével. »Ha sikerülne minden csecsemőt 
anyatejjel táplálni, úgy a rachitis nem is léteznék.* E szavakkal vezeti be az 
angolkór prophylaxisának tárgyalását. Távol áll tőlünk, hogy a helytelen táp
lálásnak, mint az angolkór létrejöttében közbenjáró egyik tényezőnek jelentőségét 
ne ismerjük el. Hosszantartó hasmenések, ha nem is létesitik, de bizonyára elő
segítik a csontképző szövetekben azon idült inflammatorikus állapot fejlődését, mely 
Kassovvitz szerint a rachitikus folyamat alapját képezi, épen úgy, mint más bántal
mak, tuberculosis, scrophulosis, syphilis, de a respiratorikus ártalmakkal szemben 
befolyásuk sokkal csekélyebb a baj létrejöttére. Ha az emésztési zavaroknak 
tényleg döntő befolyásuk volna a baj kifejlődésére, úgy a nyári hónapokban, 
augusztus, szeptemberben a rachitis-esetek számának legnagyobbaknak kellene 
lenni, mert hiszen nyáron szenvednek a gyermekek leggyakrabban súlyos 
emésztési' zavarokban. 

A tapasztalat ép az ellenkezőt mutatja. Kassowitz statisztikai adatokra 
támaszkodva mutatta ki, hogy a rachitis-esetek s ezzel párhuzamosan a 
laryngospasmus-esetek száma januártól májusig, júniusig folytonosan növek
szik, innen kezdve folyton csökken, novemberben, deczemberben érve el a 
minimumot. Egészen azonosak Fischl, Quisling (Krisztiánia), Alexander (Kiél), 
Cohn (Berlin), Szegő (Budapest) és legújabban (1898.) Johanessen (Norvégia) 
észleletei. E feltűnő körülményt úgy magyarázhatjuk meg, hogy a rachitis 
in- és extensitása a téli hónapok alatt a legnagyobb, mert ez időszakot a 
gyermekek legnagyobbrészt zárt, rosszul szellőztetett helyiségekben töltik, mi
nek folytán állandóan a rósz levegő káros hatásának vannak kitéve, mig a 
nyári hónapokban a tiszta levegőben, szabad ég alatt való huzamosabb tartóz
kodás folytán az esetek jórészt javulnak, vagy gyógyulnak. A nagytehetségű 
Elsásser (1. c.) úgy látszik már 1843-ban gyanította a respiratorikus ártalmak 
szerepét az angolkór aetiologiájában, midőn igy nyilatkozik: »Wenigstens 
erkannte ich in schlechter, eingeschlossener Luft öfter ein kausales, áusseres 
Moment, als z. B. in fehlerhafter Nahrung.« ,A későbbi szerzők közül csak 
Vogel, Friedleben (1. c.) és Ritter (1. c.) munkáiban találjuk nagyobb nyoma
tékkal kiemelve a romlott levegő befolyását a rachitis folyamatára. 

Ujabban azonban mindinkább kezdik elismerni a respiratorikus ártalmak 
befolyását. Hagenbach-Burkhardt (1. c), Biedert (1. c), Unger (1. c.) s másokon 
kivül legújabban Jacobi (1. c), a hírneves newyorki gyermekorvos az idén 
megjelent kitűnő munkájában igy nyilatkozik a rachitis prophilaxisánál: 
»Frische Luft bei Tag und Nacht ist wichtiger, als gute Ernáhrung« és »Die 
Hauptsache bleibt Luft, Luft und wieder Luft«. Érdekes adatokkal járult a 
szóbanforgó kérdéshez VoUand davosi orvos is. Noha a gyermekeket csak
nem kivétel nélkül helytelenül táplálják Davosban (már az első életnapokkan 
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a csecsemők kevés anyatej mellett, egy liszt, vaj és vizből készült pépet, 
u. n. »Schmalzmuesli«-t kapnak táplálékul), a rachitis csaknem ismeretlen 
e vidéken, mit nagyon helyesen a tiszta, bacteriummentes alpesi levegő 
befolyásának tulajdonit. Más magasfekvésű helyeken hasonló eredményeket 
talált Hagenbach-Burkhardt (1. c.) is. Az angolkór gj-akorisága a mérsékelt 
égöv alatt Hirsch szerint a változó, nedves időjárással áll összefüggésben. 
Valószínűnek tartjuk, hogy e körülmény különösen abban leli magyarázatát, 
hogy égövünk alatt a gyermekek az év nagyobb részét zárt helyiségekben 
töltik. 

Hogy másrészt a rossz táplálkozásnak nem jutott döntő szerep a rachitis 
aetiologiájában, bizonyítják a Kassowirz-féle gyermekgyógyintézet adatai is, 
hol az angolkóros gyermekek 727o-a hosszabb ideig saját anyja által táplál-
tatott, valamint Mey (Riga) észleletei, ki 78 anya által táplált csecsemő közül 
62-nél (7970) talált rachitist és Johanessen legújabb közleményei (1898., 1. c.) 
az angolkór elterjedéséről Norvégiában, a hol igy nyilatkozik: »(Aus der 
Statistik) geht wohl hervor, dass das Brustgeben selbst nicht, vvie behauptet 
wurde (Vierordt, Marfan, Comby) eine sehr grosse prophylaktische Bedeutung 
habén kann gegenüber dieser Krankheit (Rachitis).« 

Ujabb időben több szerző (Mircoli, Chaumier, Hagenbach-Burkhardt és 
J. Lange) nem habozik egy, a romlott levegőben levő mikroorganismust tenni 
felelőssé a baj keletkezésére, feltevések, melyek ép úgy még bizonyításra szo
rulnak, mint Wachsmuth ama nézete, hogy a rachitis idült szénsavmérgezés 
következménye volna. 

A baj elhárítása czéljából mindenekelőtt arról kell gondoskodnunk, hogy 
a gyermekek az egész éven át lehetőleg friss, tiszta levegőben tartózkodjanak. 
A gyermekszoba télen is gyakran szellőztetendő; a mennyire a viszonyok 
csak megengedik, e szoba világos, tágas (egy gyermek számára 12—15 km. 
levegő), jól szellőztethető legyen. Fűtőanyagnak legjobb a fa; szén, coaks s 
legkivált gázkályhák kerülendők. Hasonlólag nem czélszerű a gázvilágítás; leg-
kevésbbé rontja a levegőt a villamos világítás. A gyermekek télen is lehetőleg 
naponta a levegőre viendők. Nyáron nagyon ajánlatos a gyermekeket a nagy 
városok fülledt légköréből vidékre küldeni. Igen ajánlatosak magasabban fekvő 
hetyek (nem túlságos csapadékkal), mert bebizonyult, ha a rachitis ily helyeken 
ritkább. Még kitünőbben hatnak tengeri fürdők. Tengeri levegő és tengeri 
fürdő kitűnő prophylacticumai az angolkórnak. 

A gyermekek helyes táplálására nag}?- gond fordítandó. A legüdvösebb a 
gyermekre az anyatejjel, vagy legalább jó dajka által való táplálás. A mesterséges 
táplálásnál jó minőségű, sterilizált tej nyújtandó. Észszerű táplálkozás és a 
diaeta rendezése leginkább fogják a hosszantartó hasmenések fellépését meg
akadályozni, melyek az angolkór kifejlődését elősegítik. Specifikus étrendi 
szabályok felállítását indokoltnak nem látjuk. Ismételjük, hogy a leghelyesebb 
táplálás daczára is fejlődhetik a rachitis és West, Trousseau és Comby állításait, 
hogy helyesen táplált gyermekeknél az angolkór ki nem fejlődik, a mindennapi 
tapasztalat megczáfolja. Ajánlatosak továbbá sósfürdők hetenként 2—3-szor, 
melyek a közérzetet előnyösen befolyásolják. 
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Még fokozottabb mértékben érvényesek az imént felsorolt hygienikus 
szabályok ott, a hol a fejlődő rachitis első symptomáit már felismertük. 

Mindazon intézkedések, melyek államok és községek részéről a városok 
hygienikus viszonyai javítására irányulnak, utczák és lakások levegőjének 
javítását czélozzák, csökkentik a rachitis-esetek számát is. 

Intézetek, melyek a rachitis továbbfejlődése ellen küzdenek, többfélék. 
Indirecte hozzájárulnak hygienikus elvek szerint berendezett bölcsődék, a 
mennyiben a csecsemők a nap nagy részét jól szellőztetett helyiségekben töltik 
s helyesen tápláltatnak. 

A rachitis ellen létesített klimatikus gyógyintézetek utánzásra méltó pél
dája Zürich közelében az Aegiri tó mellett fekvő gyermekmenhely. Fényes 
eredményeit magyarázza azon körülmény, hogy már öt hónapos csecsemők 
is felvétetnek, tehát oly időben, midőn az angolkór még csirájában van. 

Legintensivebb gondozásban részesülnek a rachitis-betegek Olaszország
ban, a hol 1873-ban Turinban Riccardi di Netri gróf létesített egy intézetet, 
mely példát számos más olasz városban követtek. Kitűnő eredménynyel küzd-
hetnének a tengeri-hospice-ok is az angolkór ellen; fájdalom, jórészük kizárólag 
görvélykóros gyermekeket vesz fel. A Berck-sur-Mer-i franczia, Lido-i olasz* 
Rifunsas-i dán és San Pelagio-i osztrák hospice-ok, melyek angolkóros bete
geket is felvesznek, fényes eredményeket mutatnak fel. 

Az előzőkben felsorolt hygienikus intézkedések, ha nem is minden eset
ben, de igen gyakran képesek a kezdődő rachitis továbbfejlődésének gátat 
vetni. Fájdalom, a lakosság csak aránylag csekély töredéke van azon sze
rencsés anyagi helyzetben, hogy egészséges lakást tarthasson és még kevésbbé, 
hogy gyermekeit idejekorán a klimatikus és thalassotherapia sikereinek része
seivé tegye. A nyilvános jótékony-intézetek száma pedig a rachitis-esetek 
óriási számához képest elenj'észő csekély s a fennálló intézetekbe is csak 
jórészt nehéz s teljesen kifejlődött esetek vétetnek fel. Mi történjék azon gyer
mekek ezreivel, kiknél az angolkór első tünetei jelentkeztek s hol a hygienikus 
szabályok keresztülvitele a szegénység folytán leküzdhetlen akadályokba üt
közik ? 

Szerencsére ma már ez esetekben sem áll fegyvertelenül a bántalommal 
szemben a gyógyító tudomány. Kassowitz első közleményében a phosphor-
therapiáról beszámolt azon fényes eredményekről, melyeket kifejlődött angolkór 
eseteiben a phosphor adagolása által elért s azóta a gyermekorvosok túlnyomó 
része is beigazolta ez eredményeket; sőt számos igen tekintélyes szakember 
nem habozik a phosphort az angolkór specifikumának tekinteni. Közelfekvő 
volt tehát a gondolat, a phosphort már kezdő rachitis-esetekben, mint prophy-
lactikus szert a betegség továbbterjedésének meggátlására alkalmazni. 1890-ben 
Kassowitz egy második közleményben igy nyilatkozik : »Ich muss an meiner 
ersten Mittheilung eine Correctur vornehmen u. z. in Bezúg auf die Indikation 
der Phosphorbehandlung in den leichtesten Fálle oder Anfangsstadien der 
rachitischen Erkrankung . . . denn eine fortgesetzte auf die leichten Falle ge-
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richtete Aufmerksamkeit hat mir die Ueberzeugung verschafft, dass solche 
Fálle trotz der günstigsten áusseren Verháltnisse und der consequenten An-
vvendung der Soolenbáder dennoch oft in ihrer Entwicklung fortschreiten, dass 
sich eine ausgedehnte Craniotabes heranbildet etc.« Ezen közleményben 
Kassowitz melegen ajánlja a kezdődő rachitis-esetek »prophylaktikus« phosphor 
kezelését s kiemeli, hogy számos jól megfigj'-elt esetében a folyamat rövid 
idő alatt lefolyt, a későbbi káros következmények elmaradtak még akkor is, 
ha a hygienikus követelmények nem voltak keresztülvihetők. Egészen hasonló 
értelemben nyilatkoznak Unruh és Unger, melegen ajánlva a phosphorkezelést 
már az initialis alakoknál. 

Eredményeink még oly esetekben is feltűnőek voltak, a hol a hygienikus 
viszonyok javítása legyőzhetetlen nehézségekbe ütközött. Gyakran már néhány 
hét után a phosphorkezelés eredményekép a fejizzadság szűnik, a gyermek 
vigabb, élénkebb lesz, étvágya javul, az ossificatio halad, a késedelmező fogzás 
megindul s az esetleg fennálló ideges tünetek (eclampsia, gégegörcs) eltűnnek. 
A phosphort csecsemőknek legszívesebben' az ismert emulsio alakjában adjuk, 
néha lipaninnal, mit a gyermekek ritkán utasítanak vissza; egész szegények
nél phosphorcsukamáj-olajat olcsósága miatt. 

A phosphorcsukamáj-olaj úgy olcsósága, mint kitűnő hatása folytán 
praedestinálva van arra, hogy mint valóságos »népgyógyitószer« még a leg
szegényebb osztál3'oknál is ezen, szövődményeiben gyakran ol}' végzetes bán
talom kifejlődését megakadályozza. 

Alapos a reményünk, hogy ha az orvosok a kezdődő ^rachitis-esetek 
felismerésére minél nagyobb gondot fordítanak, úgy a bántalom korai keze
lésével számos esetben sikerülni fog az angolkórt csirájában elnyomni s a nagy 
városok angolkór-statisztikái nem fognak 0I3' ijesztő nag}^ számokat felmutatni, 
mint ez, fájdalom, eddig történik! 

Dr. Genersich Gusztáv (Kolozsvár): Miután az angolkór phosphor-
therapiája még mindig nem vált az orvosi közönség közkincsévé, a maga részéről 
is ki akarja emelni a phosphor adagolásának nagy értékét. Az általa vezetett 
szegény gyermek-ambulatoriumban a phosphort mindannyiszor rendeli, vala
hányszor angolkórt, vagy az első életévben avval járó ideges tüneteket, nevezete
sen eclampsiát konstatál. Daczára annak, hogy e betegek kedvezőtlen anyagi 
és életviszonyait természetesen nem változtathatta meg, a phosphorkezelés 
mindig kitűnő eredménynyel járt és igy e tekintetben csatlakozik az előadó 
véleményéhez. Kiemeli még, hogy Kolozsvárott különösen az oláh lakosság ' 
gyermekei szenvednek feltűnően gyakran koponya-rachitisben, ügy, hogy az 
oláhok sajátos koponya-alkotását részben erre vezeti vissza. Jó eredményeket 
látott továbbá a rachitisnak intézetekben, valamint és különösen sósfürdőkben 
való kezelésétől, mint Maros-Ujvárott, Vízaknán, a hol nyaranta számos angol
kóros beteg feltűnően javul. Gazdagabb betegeknek azonban még inkább 
ajánlja a tengerparti tartózkodást, a hol tudniillik még a kedvező égalji viszo
nyok s a tengerparti homok is tekintetbe jönnek. 
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Elnök jelenti, hogy ő Felsége a román király Severeann szenátor meg
hatalmazottja útján a kongresszusnak üdvözletét küldi. 

A szakosztáty e megtiszteltetést örömmel veszi tudomásul. 

Dr. Temesváry Rezső (Budapest): Gyermekvédelem a születés előtt. 
A gyermekvédelem határai az ősidőktől a mai napig lényeges módosulá

sokat szenvedtek. Ismeretes, hogy az ókorban például Spártában a betegen 
született gyermekek kitevését, illetőleg megöletését törvény rendelte el és a 
régi görögöknél és rómaiaknál is csak azon gyermeknek volt joga az élethez, 
a kit atyja a felemeléssel (sublatio) elismert és gyermekéül fogadott. Könnyen 
belátható ezért, hogy a még meg nem született gyermek értéke akkor még 
kisebb volt. A magzatelhajtást ezért az ókorban majdnem minden népnél meg
engedett cselekedetiiek tartották s ugyanily véleménynyel vannak felőle még 
most is a legtöbb czivilizálatlan népnél, a minek oka első sorban abban kere
sendő, hogy ezen népek a még meg nem született gyermeket egyáltalán nem 
tartották, illetőleg nem tartják élő és életre feljogosított lénynek. Később némi 
módosítást szenvedett ezen felfogás, a mennyiben csak a terhesség első felére 
vélték azt fentarthatónak s a gyermek életét az első magzatmozgás idejétől 
számították;; addig szabadon rendelkezhetett vele az anya, azontúl már gyermek-
ölés számba ment annak erőszakos tönkretevése. Még később, különösen a 
kereszténység terjedésével s még inkább a középkorban a művelt nyugaton 
a magzat egész életét, tehát a fogantatás pillanatától kezdve, tényleges életnek 
s annak erőszakos megrövidítését bűnös cselekedetnek mondották. A czivili
zálatlan népek legtöbbjénél azonban, mint már emiitettem, még mai nap is a 
régi felfogás uralkodik, azaz a magzatölés megengedett cselekedetnek tartatik. 

Nagyon messze vezetne, ha itt a magzatelhajtás gyakoriságáról, történeté
ről, módjairól s az ellene hozott törvényekről és a czélszerűen még foganatosít
ható intézkedésekről megemlékezni akarnék. Utóbbiakat illetőleg csak egj'et 
óhajtok hangsúlyozni s ez az, hogy a legszigorúbb törvények, a legmesszebb 
menő repressaliás intézkedések alig birnak valami értékkel s hogy ezen kér
dés megoldásánál is a praeventiv intézkedések azon számos ok megszüntetése 
és csökkentése, a melyek az anyát a bűnös cselekedetre birják, a legfontosab
bak. Nem törvényes, megtorló rendszabályok, hanem magasabb humanitárius 
szempontból tekintendő társadalmi intézkedések azok, a melyek egyedül küzd-
hetnének meg sikeresen a minden ország népesedését a leglényegesebben 
befolyásoló ezen tényezővel. 

A magzat élete a következő veszélyeknek van kitéve : 
1. idétlenül születés (abortus); 
2. korai születés; 
3. halva születés; 
4. betegen születés; 
5. gyengén születés. 
Az idétlenül születés gyakorisága pontosan meg nem állapítható, mint-
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hogy még a bejelentés kötelezettsége mellett is, mint a milyen fővárosunkban 
is el van rendelve, a be nem jelentett esetek száma jóval fölülmúlja a bejelen
tetteket. Tény az, hogy kevés nemzőképes nő van, a ki életében legalább 
egyszer nem ment volna át ilyen folyamaton s hogy felveszik, persze hiányos 
statisztikai adatok alapján, hogy minden hét szülésre egy elvetélés esik. Buda
pesten 1895-ben hat elvetélés esett 100 élve szülöttre, 1896-ban 7'5 és az 
1891—96. évek átlaga 5"7 : 100. Ezen számok azonban, mint emiitettem, még 
távolról sem mutatják az elvetélések valódi gyakoriságát. 

Az elvetélések egyik főokát, az erőszakos magzatelhajtást már fentebb 
emiitettem ; a többi okok azonosak azokkal, a melyek a koraszületéshez vezet
nek. Ezek első sorban hevenyfertőző betegségek, mint a tüdőgyuladás, typhus, 
cholera, kanyaró, himlő, továbbá szervi betegségek, mint sziv-, tüdő-, vese- és 
májbajok, traumás behatások, mint esés, ugrás, táncz, sok kocsizás s végül 
a legkülönfélébb női bajok. Mindezen okokat itt csak felemlítem; azok elhárí
tása szakszerű megbirálás alá esik és ugyanilyen kezelést kivan s ezért nem 
tartozik mai felolvasásom keretébe. Ugyanide sorolandó még két fontos idült 
fertőzési betegség, tudniillik a tuberculosis és a lues, a melyek különösen az utóbbi, 
a legnagyobb kontingensét szolgáltatják az idült, kora s a betegen születé
seknek. Ennek nagy befolyását legjobban bizonyítják a következő adatok: 
Foiírnier magángyakorlatában 500 oly házaspárnál, a hol az egyik félnek 
valamikor luese volt, 277-szer, azaz az esetek több mint felében káros hatást 
látott a szülöttekre. Ezen 500 házasság alatt, 1127 terhesség közül ugyanis 
527 (46*89^0) végződött abortussal, holt vagy beteg, cachectikus gyermek 
születésével s pedig 230 esetben abortus, 245-ben holt gyermek (lues, vele
született gyengeség), 138-ban luesben és 14-ben degeneratio folyamatokban 
(hydrocephalus, idiotismus) szenvedő gyermek született. 

Kórházakban 414 lueses nő terhessége közül 154 abortussal, kora vagy 
halott gyermek, születésével ért véget, a kik közül 141 rövid idő múlva meg
halt; összesen 295 ( = 71*37o) halálozás észleltetett. (Le Pileur.) 

Fournier 148 nő közül l'iö-nél (847o) halott gyermeket észlelt. 
A párisi St. Lazare kórházban 153 lueses nőnél volt abortus 120 

(= 78"4°/o), korai elhalálozás 25 ( = IQ's^/o), és élő gyermek csak 8 ( = 5'2^/o), 
mig 20 nem lueses nőnél volt: abortus 8 ( = 3's7o), korai elhalálozás 99 
(= 47-37o) és élő gyermek 102 (48-47o). 

Van azonban még egy fontos oki momentum, a melyre itt különösen 
rámutatni óhajtok és ez a nyomor, a szegénység s az elégtelen táplálkozás; 
az ezek ellen teendő intézkedésekre később fogok rátérni. 

A halva 52/Í/ÖÍM száma szintén jelentékeny. Magyarországon pl. 1891—95 
években 1000 szülésre esett 21-G, 1896-ban 23-5 és 1897-ben 22-6 halva szü
letett gyermek esett, úgy hogy több mint 27o-a a született gyermekeknek 
halva jött a világra. Budapesten még nagyobb ezek arányszáma, mert itt az 
utolsó években 1000 újszülött közül 38—47 jött halva a világra. 

A halva születés főoka a szülők kiesén kivül a szülés helytelen veze
tésében s különböző más káros behatásokban keresendő, a melyek ugyan
azok, mint az elvetélést és koraszületést okozók. Felemlítendő mindenesetre 
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azon körülmény, hogy mig az élve szülöttek közül Budapesten csak 337o 
törvénytelen, addig a halva szülöttek közül 46'6 ilyen. Egész Magyarországon 
pedig az élveszülöttek S'ooVo-a törvénytelen, mig a halva szülöttek közül 
12's5°/o-a az. A legtöbb országban kétszer annyi halva született gyermek esik 
ugyanannyi törvénytelen születésre, mint törvényesre ; ez arányszámok B'STVO : 
l'aa'Vo (Spanyolország) és S'oiVo '• 4'657o (Hollandia) ingadoznak a különböző 
országokban. Az iparnak, különösen a nehéz ipari munkának nagy része van 
a halvaszülöttség előidézésében. így egész Schweizban a halvaszülöttség 3*o7o, 
az iparos Zürichben S'o^o, a rnég iparosabb Glarus Kantonban 6"4°/o s kizáró
lag a munkásosztálynál S'^'-^o (Schuler). A különböző országok statisztikája 
bizonyitja különben, hogy a halvaszülött gyermekek-arányszáma annál nagyobb, 
minél elterjedtebb iparral bir az ország; legkevesebb a halvaszülött az u. n. 
agrikultur államokban, legtöbb az ipari államokban. Az ipari munka különben 
nemcsak annak súlyossága által árthat a terhes nőnek, hanem némely ága a 
legkönnyebb munkálkodás esetén is árthat a születendő gyermeknek úgy, 
hogy a vele való foglalkozásnál a terhes nő vérkeringésébe oly mérges anya
gok jutnak (többnyire a tüdő, néha gyomor útján), a melyek azután az anyát 
a magzatával összekötő vérkeringés útján a magzat vérébe jutnak. 

A magzatvízben és a magzat egyes részeiben találtak ugyanis a meg
felelő esetekben ólmot, higanyt, jódot, foszfort, rezet, anilint, nikotint, a mely 
anyagok az anyától felvéve a fentemiitett módon jutottak a magzat vérkerin
gésébe, a honnan azután részben a magzatvizbe ürittettek ki, részben a magzat 
egyes testrészeibe rakódtak le. 

A felsorolt anyagok sora mutatja nekünk azon ipari foglalkozásokat is, 
a melyek a terhes nőre, illetőleg magzatára károsak, különösen káros az ólommal, 
higanynyal és foszforral való állandó foglalkozás. Hir szerint az ólommunkásnők 
közül 5's7o-nál abortussal és 2"97o-nál koraszülöttséggel végződött a terhesség. 

A betegen születés szintén rendkívül gyakori; a világra hozott fejlődési 
rendellenességek, testi és szellemi fogyatkozások igen számosak, de még szá
mosabbak a vérszegénység és ellentállási képtelenség esetén. 

Hogy mily nagy ezen betegen, vagy gyengén született csecsemők száma, 
azt legjobban bizonyítják Erőss Gyula adatai, a ki kiszámította, hogy a külön
böző európai városokban a születést követő első négy héten elhalt csecsemők 
száma 5*267o és lö'e^o közt ingadozik; átlag pedig 9"57o-ot tesz ki; Buda
pesten 8'ii7o ezen korai csecsemőhalálozás, a mely a szülést követő napon 
(l*37o) s azután folyton apad, úgy hogy a 7-ik napon 0'267o lesz s mig az első 
héten elhaltak száma 3'i27o, addig a 4-ík héten elhaltaké l'.ii7»-

A betegen születés főoka ismét a szülők betegségében keresendő s pedig 
itt is első sorban a venereás betegségekben, azután a tuberculosisban, a mely 
a gyermeknél vagy ritkábban szintén kifejezett tuberculosisban, vagy a tuberculo-
sisra hajlamos habitusban, vagyjcsak scrophulosísban nyilvánul, a melynek azonban 
természetesen lehet az örököltségen kívül sok más oka is s végül az elme- és 
idegbajokban, a melyek néha nem is apáról vagy anyáról a gyermekre, hanem 
a nagyszülőktől örököUetnek, sőt néha nem mint kifejezett betegség, hanem 
mint terheltség, azaz hajlam az elme- vagy súlyosabb idegbajokra örököltetik. 
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A szülők ezen betegségein kivül még azok általános egészségi állapota, 
józansága, kedélyállapota a fogantatás alatt is nagy befolyással vannak a 
születendő gyermekre, mert hány esetben látunk részeges, vagy nagy betegség 
folytán elgyengült stb. állapotban nemzett gyermekeknél idiotismust, epilepsiát, 
vakságot, bénaságot, süketnémaságot, fejlődési rendellenességeket (farkastorok, 
nyulajk stb,), vízfejet stb. Sőt mint Darwin kutatásai óta ismeretes, a szülők 
consanguinitása, egymáshoz való közeli rokonsága is nem ritkán hasonló 
betegségek kútforrása. A szülők alkoholismusának káros befolyását legjobban 
mutatja ki Lloyd Andriesen, a ki 120 részeges család sorsát kikutatva, azt 
találta, hogy ezek utódaiban következőkép nyilvánult a káros hatás/ 

1. a magzat időelőtti elhalásában; 
2. a gyermekek bárgyúságában és gyengeelméjűségében; 
3. ezek eclampsiájában és meningitisében; és 
4. az utódok erkölcsi elaljasodásában, munkaképtelenségében s iszákos

ságra való hajlamaiban. 
A nemzés körülményeinek ezen nagy jelentősége igazat ad Neumannak, 

a midőn mondja, hogy nem az fontos, hogy mely csillag alatt születik az 
ember, hanem hogy mely csillag alatt nemzetik az. 

A gyengén születés gyakoriságát Erőss azon fentemiitett adatai mutatják, 
a melyek a csecsemő első négy heti halálozását tüntetik fel, mert kétségbevon-
hatlan tény, hogy a világra hozott betegségek, általános gyengeségi állapot 
és nagyobb ellentállásra képtelen szen^ezet a főokát képezik a korai halálo
zásnak. A tulajdonképeni veleszületett gyengeség (debilitas congenita) gyakori
ságára a diagnosis hiányossága miatt a statisztikai adatok nem használhatók 
fel s csak fel akarom említeni, hogy ugyancsak Erőss összeállítása szerint a 
különböző európai nagyobb városokban az élve szülöttek 0"95—10"77o, átlag 
4'6i7o-a, Budapesten pedig 4"23°/o-a hal el veleszületett gyengeségben. Kétség
telen azonban, hogy ezen számarány egy része más betegségek rovatába tartozik. 

A veleszületett gyengeség egyik főoka a terhes nő nyomorában, rósz 
tápláltságában és esetleges nehéz munkájában, a mely néha csak az állapotra 
való tekintettel mondható nehéz munkának, keresendő. Pinard pontos mérések 
útján kimutatta, hogy azon nők, a kik a terhesség utolsó idejében megfelelően 
táplálkoznak s a kik nem kénytelenek nehéz munkát végezni, illetőleg a kik 
intézeti ellátásban részesülhetnek, azok súlyosabb, jobban fejlett, erősebb és 
így nagyobb ellentállási képességgel biró gyermekeket hoznak a világra, mint 
azon nők, kik terhességük utolsó heteiben nehéz munkát kénytelenek végezni 
vagy hiányosan táplálkoznak, nyomorognak.' Végül még fel akarom említeni 
azon rendkívül fontos tényezőt, a mely a terhesség és szülés helytelen keze
lésében s az ezek körül uralkodó előítéletekben és babonákban rejlik s a 
mely egyik főokát képezi ugy az elvetélésnek és koraszülésnek, különösen 
pedig a halva- és betegen születésnek. 

• Tinard azt találta, hogy 500 oly nő gyermeke, a kik a szülőintézetbe való felvételükig 
dolgoztak, átlag 3010 grammot nyomtak születésükkor, mig 500 oly nő gyermeke, a kik szülésük 
előtt egyideig egy menhelyben voltak, átlag 3290 grammot s végül 500 oly nő gyermeke, akik 
ezen időt magában a szülőintézetben töltötték, átlag 4368 grammot nyomtak. 
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Minél kevésbbé van valamely ország, vagy ennek valamely vidéke orvo
sokkal és tanult bábákkal ellátva, annál nagyobb szerep jut ezen tényezőnek 
s annál nagyobb a halva- és a betegen született gyermekek arányszáma. Hogy 
mily szomorú helĵ  jut etekintetben Magyarországnak, azt legjobban bizonyítja 
azon tény, hogy Magyarország 167 körének nincs orvosa s hogy a mim ezt 
Tauffer tanár legújabban megjelent nagyfontosságú munkájából látjuk, 9,117 
0I3' község van (6,000.003 lakossal), a melynek nincs bábája. 

Hogy ezen visszásság megtermi a maga gyümölcseit, legjobban bizonyít
ják azon megdöbbentő adatok, a melyeket a hazánkban mindenütt divó káros 
babonákról és népszokásokról gyűjthettem. A szülő nő erőszakos megrázása, 
a hátára való rálépés, a nőnek hónaljánál fogva a szoba gerendájára való 
felakasztása, a harántfekvés eltitkolása előesett karnál, a szülőnő vérzé
seinek semmibe vétele, a tisztaság legprimitiv kellékeinek nem ismerése 
a szülő nő és az újszülött kezelésénél, az újszülött köldökzsinórmadzagának 
helj'telen kezelése (hosszú időköz a köldökzsinór átmetszése és lekötése között), 
az újszülöttek szemblemorrhoeájának helytelen prophylaxisa és rosszul való 
kezelése, az újszülöttek csecsemőmirigyeinek nyomogatása, a félelem az orvos
tól és a tanult bábától, a ráolvasásban, szemverésben, boszorkányokban, az 
imák hathatós voltában való rendületlen hit a szülés rendellenességei és az 
újszülött megbetegedése esetén stb. ijesztő példái a népszülészet káros és ve
szedelmes kinövéseinek. 

A mi ezek után a teendőket illeti, úgy ezek az előadottakból önként 
következnek. Mint minden orvosi ténykedésnél, úgy a terhes nő védelménél 
is, a mely a születés előtti gyermekvédelemmel egyértelmű, legfontosabb a 
prophylaxis, azaz kérdésünk tárgyalásánál mindazon intézkedések megtétele, 
a melyek foganatosításával a lehetőség határai között kikerülhetővé válnék, 
hogy valamely gyermek, illetőleg magzat idétlenül, korán, halva, betegen vagy 
gyengén jöjjön a világra. 

A statisztika mutatja, hogy mindezen bajok sokkal nagyobb számban 
fordulnak elő törvénytelen, mint törvénj'es szülötteknél s nagyobb számban 
ott, a hol a kevés gyermek rendszer di\'ik, illetőleg hol nem kívánják a család 
további szaporodását, mint az ellenkező viszonyok közt s igj' természetes, 
hogy mindazon társadalmi és szocziálpolitikai intézkedések, a melyek a házas
ságot megkönnyítik, vagy a nőtlenség ellen irányulnak, vagy pedig a meg
élhetést s egy nagyobb család fentarthatását megkönnyítik, a legkedvezőbb 
befolyással volnának a születés előtti gyermekvédelemre is. Ezen védelmi 
eszközökről Faragó Gyula correferens úr emlékezik meg. Nem kisebb jelentő
ségű a tuberculosis és a venereás betegségek helyes gj^ógykezelése, azok 
terjedésének korlátozása s nevezetesen az ily betegségekben szenvedőknek a 
teljes meggyógyulásuk előtt való házasulásának lehető megakadályozása. 

Az iszákosság terjedésének szintén lehetőleg gát vetendő. Hogy a külön
böző országok minden vidékének a kellő orvosi és tanult bábaszemélyzettel 
való ellátása, a mely tekintetben különösen Magyarországon nagyon sok a 
kívánni való, valamint a még mindig nagyon elterjedt, néha úgy az anyára, 
mint a magzatra és az újszülöttre igen vészes babonáknak és előítéleteknek 
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minden eszközzel, nevezetesen népies előadások tartásával és hasonló röpiratok 
terjesztésével való leküzdése szintén a legfontosabb teendők közé tartozik, az 
külön magyarázatra nem szorul. 

Számos különben halva született gyermek igy bizonyára hazánk hasznos 
polgárává lehetett volna. 

Terhes nők továbbá mindazon munkáktól eltiltandók, a melyek a magzat 
életét veszélyeztetik, különösen tehát fehér foszforral dolgozó gyufag3^árakban, 
betűöntödékben, ólombányákban, ólomfehér- és mennigegyárakban, ezüstözési 
műhelyekben, tükörgyárakban, arzénfesték-, virág- és papírgyárakban nem 
alkalmazhatók; az ily foglalkozású nők számára terhességük alatt más veszély
telen munkákról kell a társadalomnak, vagy az államnak gondoskodnia. Úgy
szintén eltiltandók a terhes nők mindenféle igen nehéz, vagy test megrázkód
tatással járó munkáktól, mint a szövőgépeknél, a kartonfestő gyárakban való 
dolgozás stb., különösen a terhesség utolsó 4—6 hetében. 

A törvények úgyszólván semmit sem gondoskodnak a terhes nők védel
méről. Csakis a schweizi szövetségtörvény (Bundesgesetz) 15. § a mondja ki,, 
hogy a szövetségtanács meg fogja állapítani azon gyáriparágakat, a melyek
nél terhes nők nem alkalmazhatók; a valóságban azonban ez nem történt 
meg. Westergraad szerint nem volna szabad semmiféle oly iparágaknál terhes 
nőket foglalkoztatni, a melyek elvetélést idézhetnek elő, minthogy ez szerinte: 
»nyilvánvaló gyermekgyilkolás«. Terhes nőnek továbbá meg volna adandó a 
jog, hogy bámikor felmondás nélkül hagyhassa el a gyárat; a gyárak pedig 
legalább arra volnának kötelezendők, hogy a terhesség utolsó 4—6 hetében 
levő nőket ne alkalmazzanak. 

Az ily törvényes intézkedéseknek természetszerű következménye volna. 
az, hogy oly helyekről is kellene gondoskodni, a hová a terhes nők mehet
nének s a hol a megfelelő, különösen a születendő gyermek érdekében eléggé 
tápláló ellátásban részesülhetnének, a minek ellenében csakis a ház körüli 
teendők, továbbá varrás, kötés s egyéb kisebb munkák végzésére köteleztetnének.. 

Terhes nők ily menedékhelyeire ép oly nagy szükség volna, mint a mily 
szükségesnek mondottam más alkalommal a gyermekágyas nők menedékhelyeit. 

A nagy gyáraknak, a mühlhauseni philantrop és gyáros, DoUfas példá
jára, maguknak kellene terhes és gyermekágyas nők ily asylumairól, vagy 
legalább ezen nők megtelelő támogatásáról gondoskodni; nagyobb városokban, 
különösen ott, hol sok gyár van, mindenesetre azonban ott is mindenütt, a 
hol szülő intézetek vannak, melyek tudvalevőleg csakis igen csekély, említésre 
alig méltó számban szoktak terhes nőket felvenni, az államnak, községnek, 
vagy társadalomnak kellene Paris mintájára' oly otthonról gondoskodni, a 

' Parisban jelenleg a Icövetkező terhesnő-menhelyek vannalc: 1. Asile Michelet (Ruc de 
Tolbiac); 1890-ben alapítva Paris városa által 100 ágygyal ; 1895-ben 1505 terhes nöt vett feU 
2. Asile ouvroir de la Société philanthropique pour les femmes enceintes (Rue Saint Jaques 253) 
alapítva 1885-ben 16 ágygyal; az utolsó évben 282 nőt vett fel. 3. Refuge-ouvroir de la Société 
de rallaitement maternél (Avenue du Maine 203) 1892-ben alapítva, az utolsó évben felvétetett 
705 nő. 4. Asile Sainte-Madelaine (Impasse Robiquet 8 ; Blvd Moniparnasse 31) 31 ágygyal;. 
havi 30 frank ápolási díj fejében vesz fel terhes hajadonokat a 6-ík hónapban. 
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hol a terhes nők az utolsó 4—6 hetet (szülésükig) a már jelzett viszonyok 
közt eltölthetik. Ily menedékhelyek fentartása nem túlságosan költséges, mint
hogy a terhes nők nemcsak a házi teendők végzésére (takarítás, fűtés, ruha
mosás), hanem esetleg a többi nyilvános kórházak és intézetek fehér- és 
ruhaneműinek kijavítására, varrására, kötésre stb. alkalmazhatók. 

Fölöslegesnek tartom azon nyomorultak állapotát leirni, a kik kedveseiktől 
elcsábítva és elhagyatva terhességük második felében, a midőn részben a nehéz 
munkákra való képtelenségük miatt, részben aesthetikai szempontból addigi 
szolgálatukból rendesen elbocsáttatnak s azután hogy megélhessenek, utolsó 
fillérüket, utolsó ruhadarabjaikat eladva és elzálogosítva rendesen csak egy 
ingben, egy szoknyában kerülnek a szülőintézetekbe. Könnyen elképzelhető, 
hogy hány öngyilkosság, de még mennyivel több magzatelhajtás, erőszakos 
koraszülés, gyermekgyilkosság irható annak a rovására, hogy társadalmunk 
tagjai csak elcsábítani tudják a leányokat, de teherbe esésük esetén azokról 
gondoskodni nem akarnak. A nemsokára véget érő XX. század humanismusa 
mást parancsolna. 

Mindnyájunk kötelessége volna, hogy az elhagyatott anyákról, anyaságuk 
minden időszakában gondoskodjunk, nehogy reájuk nézve a különben leg-
boldogitóbb anyai érzés, boldogtalanság, bánat és bűn kútforrása legyen. Minden 
ország czivilizácziója fokmérőjének különben is azt tartják, hogy miképen gon
doskodik az elhagyatott anyákról és az elhagyatott gyermekekről. 

Adja Isten, hogy nálunk is a most fokozottabb mértékben felkarolt gyermek
védelmet nemsokára az anyavédelem intensivebb gyakorlása is kövesse. 

Dr. Faragó Gyula (Budapest): Gyermekvédelem a születés előtt. 
A gyermekvédelem lényegében a közgazdaság kérdése. Ehhez az állás

ponthoz eleve ragaszkodnunk kell, mert számos objectiv észlelet ellenére is 
•alig van még más olyan társadalmi jelenség, a melynek megismerését annyi 
megcsontosodott üres szólásforma, annyi kuruzslásszerű javitgatási kísérlet 
homályosítaná el, mint éppen a gyermek védelmét. 

A gyermek szülőitől származik, tehát osztozkodik nemzőinek örömében, 
"bánatában. Ha jól folyik a család sorsa, ha a családfő állása belátható időre 
"biztosítva van, vagy nem forog veszedelemben: akkor rendszerint gazdag 
a gyermekáldás s a gyermekek szépen gyarapodnak. Sajnos, nálunk mind
inkább gyérül a nép ama rétege, a melynek ily kedvező gazdasági alapja van. 
Többnyire a középföldbirtokos, iparos- vagy kereskedőosztályból való emberek 
ezek, a kik felé ezelőtt meglehetősen gondtalan jövő intett. Az utolsó egy-két 
évtized alatt azonban szemlátomást roszabbodott a helyzetük. A gabonaárak 
sülyedése aira kényszeríti a földbirtokost, hogy intensivebben mívelje földjeit, 
•a mihez meg nincs tőkéje. Ebből erednek aztán a földbirtok eladósodása, a 
kisbirtokos anyagi bajai s a két-gyermekrendszer mindinkább való terjedése. 
A kisgazda nem akarja, hogy kis vagyonkája, mely őt és családját eltartja, 
utódai közt még jobban szétforgácsolódjék: elejét veszi tehát a gyermekáldás
nak még a születés előtt. 

fPÍOASOSlArt 
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A gyermekkérdés a politikai alakulás minden szálain függ s látszólag 
egészen heterogén rendszabályok befolyásolják. Egy példával óhajtanám ezt 
megvilágítani. Egész Európa, főkép mi is a militarismus alatt nyögünk. Azért 
tolom előtérbe Aíagyarországot, mert nálunk, aránylag gyenge tőkéjű ország
ban a gyáripar nem igen van még kifejlődve s a lakosság legnagyobb része 
csak a föld termékeiből él. Hanem az általános katonai fegyverkezés boszorkány-
tánczát nekünk is járnunk kell, hogy miért, annak nagy politikusaink a meg
mondhatói. Én ennek a politikai intézménynek csak a gyermekekre való káros 
következményeit akarom kellő világításba helyezni. E következmények két
félék : közvetetlenek meg közvetettek. Közvetetlenek annyiból, hogy a fiatal 
emberek kényszerűségből való nőtlensége, főleg a városokban a törvénytelen 
gyermekek szaporodását segiti elő. Azt csak nem lehet tagadni, hogy a házasság 
m.egakadályozása és a kevésbbé életképes törvénytelen gyermekek szaporodása 
társadalmi baj ? Nem is szólván a betegségekről, a melyeknek a katonai osztály 
különösen kedvez. 

Következményeiben nem kevésbbé súlyos ránk nézve az a közvetett hatás, 
hogy az állami jövedelmeket, kulturális föladatok teljesítése helyett, katonai 
czélokra, fegyverekre s más felszerelési tárgyakra fordítják. Én itt termé
szetesen nem akarok a politikusokkal azon vitatkozni, vájjon mindez szük
séges-e, vagy sem. Csak konstatálom, hogy még mindig nincs elegendő iskolánk 
s hogy a gyermekek jólétére czélzó egészségügyi állami intézmények majd
nem tisztán csak papiroson vannak meg. Katonai kiadásaink tizedrésze teljesen 
elegendő volna az iskolák immár sürgősen szükséges államosítására. 

Sokszorosan bebizonyított tény, hogy a kedvezőbb gazdasági állapot, 
példának okáért az élelmi szerek olcsóbbodása, a kereseti viszonyok javulása 
stb., százszorta hasznosabb a gyermekek ügyének a legjobb lelenczügynél. 
Több ilyenkor a házasság, kevesebb a törvénytelen g3fermek. A gyermeMgy 
súlypontja nézetem szerint a szülök gazdasági helyzetében van. Mert alapjában 
mit is használhat az elhagyott gyermekekről való legjobb gondoskodás is, ha 
a viszonyok mostohasága folytán mind több törvénytelen gyermek születik, 
a melyik már az átöröklött terheltség következtében sem lehet oly életképes, 
mint a rendes családok gyermeke ? 

Az egész társadalmi evoluczió, az újkor minden sikert ígérő javítgatása 
öntudatlanul is habozva egy czél felé tart s ez: .4 gyermekeknek a léthez való 
joga! Hát mi egyéb a jótékonyság, mint elismerése annak az elvnek, hogy 
a szegény gyermeknek joga van élni? A jótékonyság a mardosó lelkiismeret, 
a mely tudja, hogy jogtalanság történik a gyermekekkel, ha őket el engedjük 
senyvedni. 

A gyermeket fenyegető minden káros befolyás fokozott hatással van a 
még meg nem született gyermekre. A felnevelés anyagi lehetetlensége az a 
hatalmas indító ok, a melyből a gyermekek keletkezését és születését egyáltalán 
megakadályozzák. Ez ellen az állam teljesen eredménytelenül küzd s a törvény 
szigora csupán az — ügyetlent sújtja. Egy jó azonban van e törvényben: 
•nagybecsű, hivatalos elismerése ez annak, hogy a gyermeknek ioga van az 
exisztencziához. 
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Az emiitettem káros befolyásokat két csoportba oszthatjuk. Az első, a 
nagyobb, a közvetett csoport, a mely a szülőket éri s az által kihat a szüle
tendő gyermekekre. A nők létföltételei a női munka, a terhes nő védelmének 
fontos kérdései, ez volna az a pont, a melyből elérhetnők a hatásos gyermek
védelmet. 

A nő oltalmazása egy a gyermek védelmezésével. De nem szabad a 
férfiak befolyását sem kicsinyelnünk a gyermekvédelemre. Továbbá a szük
séges élelmiszerek megadóztatása példának okáért határozottan kedvezőtlenül 
befolyásolja a szülők s ennélfogva még inkább a gyermekek élettartását. Az 
alkoholismusnak nemcsak a szülőkre, de az utódokra is rettentő következ
ményei vannak. S igy áll a dolog a szülők többi betegségeivel is, a melyeknek 
mindnek a társadalmi nyomor a legjobb tenyésző talaja. 

A gyermekekre kártékony befolyások második csoportja a közvetetlen 
csoport. A gyermeknek szükséges tápszereknek, példának okáért a tejnek 
drágasága és meghamisítása bizony végzetes a gyermekre, a kit egyébként 
születése előtt is számtalan veszedelem környékez. Már fönt szót ejtettünk 
ama bűnös üzelmekről, a melyek a csirázó életet megtámadják, de a büntető 
törvényvkönyvbe ütköző dolgokon kivül még van elég káros befolyás, a mely 
az elkövetkezendő gyermekéletnek árt. Hogy egyebet ne említsek, ott vannak 
egyes gyári munkák, vagy házi iparok veszedelmei. 

Eredményül tehát kimondhatjuk: 
1. A gyermekek születésének, megbetegedésének és halálozásának száma 

lényegileg a szülők életviszonyaitól függ. Ennek következtében a szülők ked
vező gazdasági helyzete a gyermekek létföltételeit szaporítani, ellenben a 
szülők kedvezőtlen helyzete az élve születettek számát csökkenteni s a gyer
mekek betegedési és halálozási számát gyarapítani fogja. 

2. A gyermekekre tehát csak az olyan rendszabályok lehetnek causális 
jó hatással, a melyek a szülők kereseti viszonyait, tehát házasságkötéseit stb. 
gyarapítják s a gyermekek életére és egészségére közvetlenül őrködnek. 

3. Amaz intézkedések, a melyek jelenleg a gyermekek védelmének van
nak szentelve, főleg jótékonysági és javító intézetek s egyes gyermek-csoportok 
anyagi és erkölcsi támogatása, ezeknek a gyermekek nagy tömegére alig van 
észrevehető hatásuk, épen mert nem képesek causális hatást gyakorolni. 

4. A gyermekvédelem eszménye legyen tehát annak elismerése, hogy 
a gyermekeknek a léthez joguk van. Minél inkább közeledik valamely rend
szabály ehhez az elvhez, annál nagyobb sikerrel kecsegtet bennünket. 

Dr. Szegő Kálmán (Abbázia): Magyar tengerparti gyógyintézet fel
állításáról. 

Azon állandó küzdelemben, melyet az emberiség az egészség igaz, vagy 
képzelt ártalmai ellen folytat, egy új irány kezd az utolsó évtizedekben érvé
nyesülni. Ez a hygienikus-diaetetikus irány, melyet Brehmer görbersdorfi sana-
toriumában statuált és a melylyel azóta a legszebb sikereket aratják. Azon 
módszer ez, mely a tuberculosis ellen való küzdelemben nem a betegség 
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csiráját szemeli támadási pontul, hanem távoli utakat kerülgetve, torlaszokat 
állit fel, hogy az ellenség előrehaladásában áthághatatlan akadályokat leljen. 
Ezen akadályokat az ellenállásban megerősített szervezet nyújtja. Eme termé
szetes gyógymóddal tehát nem magát a kórokozó bacillust kutatjuk, hanem 
czéltudatos hygienikus eszközökkel az individiumot lehető tökéletes viszonyba 
helyezve, erősítjük a beteg szervezetét és aczélozzuk őt a küzdelemre. Főkife-
jezést és elterjedést nyert ezen methodus a tuberculosis ellen folytatott küzde
lemben, miután a gümőkórnak gyógyszerekkel való sikeres kezelése teljesen 
csődöt mondott. A jó eredmények, melyek tüdőbetegeknél elérhetők, csak az 
általános egészségügyi követelmények szigorú betartása mellett szerezhetők 
meg. Pormentes, tiszta levegő, kiadó és megfelelő táplálkozás, erősitő vizkurák, 
fokozott testedzés és általános salubritás adják meg a gyógyulás feltételeit, 
melyek legkönnyebben a beteg otthonán kivül, arra berendezett zárt intézetek
ben, sanatoriumokban alkalmazhatók. 

A gyógyulási eredmények ilĵ  zárt intézetekben rendkívül nagyok. A kez
dődő gümős folyamatok majdnem kivétel nélkül gyógyulnak, az előrehaladot-
tabbak pedig betegségük súlyossága szerint fordított arányban nyújtják gyó
gyulási százalékukat. És ezek végeredményükben jelentékenyen magasabb 
fokon állanak, mint a megszokott régi gyógyszeres kezeléssel és a beteg 
otthonában elért eredmények. Általánosan ismert ezen kezelési módszer hátrá
nya is: annak költségessége, mely miatt az csak a vagyonosabb osztálynak 
hozzáférhető. »Tüdőbetegek meggyógyítása jelenleg pénzkérdés*, — mondja 
Leyden. És ezen felfogásból kiindulólag, csak az utolsó évtizedben látjuk a 
törekvést úgy a társadalom, mint az állam részéről, hogy tüdőbetegek részére 
zárt intézeteket létesítsen, intézeteket, melyeknek előnyei, hogy a vagyontalan 
osztályúak számára is hozzáférhetők legyenek. Mert ezen osztály tüdőbetegei 
a legtömegesebbek és legelhagyatottabbak. 

A tuberculosis ellen folytatott küzdelem fent vázolt hygienikus alapelvei 
már régen ismertek voltak és alkalmazást nyertek, még mielőtt azok a gumó
kor kezelésébe bevonattak. Alkalmazást nyertek pedig azon gyógyintézetekben, 
meljí'eket görvélykóros és egyéb alkati betegségben szenvedő gyermekek részére 
a tengerpart megfelelő helyein állítottak fel. Ezek elsőjét a múlt század végén, 
1796-ban Margateban, angolok njátották meg, a minthogy Russel angol orvos 
volt az, ki a scrophulosisnak a tengerparton való meggyógyulását 1750-ben 
hangsúlyozta és a tengeri gyógj^hatás feledésbe ment tudatát felelevenítette. 
Mert Galenus idején ezen hatás elterjedten ismeretes volt. Mintegy félszázaddal 
később Olasz-, Franczia-, Oroszország, Hollandia, Ausztria, Belgium és Dánia 
követték az angol példát. 

A tengerparti gyógyintézetek: »Seehospiz«-ek felállítása mindenütt a szük
ség parancsoló hatása alatt történt. Az alkati gyermekbetegek óriási tömege, 
a gi'ógyitással szemben megnyilvánuló tehetetlenség, kétségbeeséssel töltötte el 
az összes érdekelteket. És mint minden csapás, minden baj első sorban a 
szegény néposztályt nyomja, úgy ezen kérdésben is a leginkább érdekelt a 
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társadalom azon rétege, a melyből az alkati betegek nagy tömege kikerült. 
A szegénység légkörében, a túlzsúfolt lakások atmosphárájában, hiányos táp
lálék mellett és az élet küzdelmeiben meggyengült szülők ivadékai között 
burjánzik a görvélykór és annak leküzdésére hatalmas tényezőket kellett moz
gásba hozni. Ezen kérdés socialis természetű és a megoldás minden időben 
nehéz volt és sok áldozatot igényelt. 

A tengerparti gyógyintézetek felállítása tehát mindenütt megelőzte a tüdő
betegek sanatoriumainak alapítását. És ez természetes is. Természetes, ha a 
normális fejlődés kapcsolatosságát és az orvosi prophylaxist tekintjük. Mert a 
fejlődés logikus rendje azt mutatja, hogy a beteg gyermek organismusanak 
erősítése és ellenálló képességének fokozása a legeredményesebb módszer, 
hogy a felnőtt kor tuberculosus megbetegedései megakaszthatok és hogy a 
tuberculosus sanatoriumok feladata és szerepe csökkenthető legyen. Az alkati 
betegségben, különösen a görvélykórban szenvedő gyermek gyógyítása szolgál
tatja a legbiztosabb óvintézkedést a tüdőbetegségek kevesbitésére. Legbiztosabb, 
mert szoros a kapocs, mely a görvély- és gümőkór között fennáll. Ez régi 
és évszázadokon nyugvó tapasztalat. Oly annyira szoros a két betegség össze
függése, hogy az utolsó évtizedekben a görvélykór és gümőkór egységességét, 
mint tant hirdették és neves szakértők a két betegség ugyanegy eredete és 
teljes azonossága mellett szálltak sikra. Nem való ebbe a keretbe e vitás 
kérdés közelebbről való megvilágítása. Kétségtelen azonban, hogy a görvélykór 
legtöbbször tuberculosus szülők ivadékát támadja meg és ha ők még nem is 
lennének gümősödötteknek tekinthetők, gyenge és erőtlen táplálkozásukkal 
mindazonáltal a rossz talajt képviselik, vagyis a fogékonyságot arra, hogy 
ellent nem álló szervezetükben könnyen telepedjék le és burjánozzék a gümőkór-
bacillus. A görvélykórosok megmentése tehát védekezés a tuberculosis ellen is, 
és ezt nemcsak a humanitás parancsolja, hanem az okosság is. Mert okszerű 
az, — a mint dr. Salomon Max, a német tengeri jótékony-intézetek egyesüle
tének helyettes főtitkára fejtegeti, — hogy a tuberculosus felnőttnek sanatorium-
ban való eredményes kezelése igen hosszú időt, bizonyára sok hónapot, esetleg 
évet igényel, mindenesetre többet, mint a mennyit a görvélykóros gyermek 
követel. És vájjon mennyit érünk el a felnőtt tüdőbetegnek hónapokon keresztül 
folytatott kezelése révén ? Kétségtelen, hogy az esélyek a felnőttnek tüdőbajával 
szemben nehezebbek és kétségesebbek, mint a gyermek általános constitutio-
nalis bántalmánál. A hosszú időtartam, melyet a tüdőbetegek eredményes keze
lése megkövetel, természetesen a betegforgalom rovására esik. Érthető tehát, 
hogy a tüdőbetegeknek csak elenyésző töredéke részesülhet az intézeti kezelés 
áldásában. És még egy súlyosbitó körülmény. Az intézeti kezelésben levő 
szegény tüdőbeteg otthon hagyott családjáról ki gondoskodik? íme egy újabb 
teher a társadalomra. Egy új irányban való elterelése a jótékonyságnak. 

Nyilvánvaló ezekből, hogy egyszerűbb és czélravezetőbb nemes törekvé
sünket a tüdőbetegségek kifej lésének megakasztására fordítani. A tüdőbeteg
séget fejlődő processusában elnyomni nehezebb, sokkal költségesebb, mint 
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akkor, a mikor a szervezet gyengeségének általános jelei még csak az óvó-
rendszabályokat követelik. A tüdőbetegek sanatoriumának feladatát kicsinyleni 
oktalan és hálátlan feladat volna. Ezen feladat kiváló fontosságú, de kiváló 
súlyosságú is. Azon könnyíteni csak gyermek-gyógyintézetek felállításával lehet. 

Súlyos azon küzdelem, mely a beteg gyermekek megmentésével társa
dalmunkra nehezedik. Súlyos, de fontos. Ép oly fontos, mint azon országos 
actio, melyet a gyermekvédő-egyesületek az elzüllésnek kitett gyermekek érde
kében a bűn ellen folytatnak. Bűn és betegség egyenlő faktorok, mint a társa
dalmi együttlétet veszélyeztető elemek. Az egyik erkölcsi, a másik physikai 
eredetű. De jelentőségükben eredményesen futriak versenyt. Ha tehát védelmi 
térre lépünk a bűn ellen, indokolt erre a térre lépnünk a betegség ellen is 
és pedig mindkét esetben a forrásnál: a gyermeknél, az elzüllött gyermeknél, 
a beteg gyermeknél. Az egyik a bűnösök, a másik a tüdőbetegek számát 
szaporítja. ' 

A gyermekgyógyintézetek tengerparti fekvése biztosithatja első sorban a 
czélt, melyet ily gyógyintézet feladatul tűz. Előnyei a végtelen tiszta, sós levegő, 
magas, körülbelül 80''/" nedvességtartalma, a sós fürdők, az erős insolaűo, 
mind egy-egy hatalmas tényező a gyenge és erőtlen szervezet stimulálására, 
a lassubbodott anyagcsere felhangolására és végeredményben az általános 
szervezet megerősítésére. Mindezekhez hozzájárul a tenger közelsége által 
okozott enyhébb hőmérsék, mely lehetővé teszi egész télen át — legalább 
védett helyen — a szabadiévegő-kura folytatását és a testedzés keresztülvitelét. 

A javulás, mely az idült alkati betegségekben szenvedő gyermekeknél 
előállni szokott, sok feltételtől függ. A tapasztalat azt bizonyltja, hogy átlag a 
tengerparti kezelés második hónapjában a javulás már észrevehető. Ezen meg
figyelések alapján határozta meg a német Seehospiz egyesület az intézeti 
kezelés minimumát hat hétben, mig a maximális határt czéltudatosan szabadon 
hagyta. Az elv, mely ezen időmeghatározásban érvényesült, helyes. Mert nem 
szabad, hogy a kezelési idő korlátozása a jó eredményeket veszélyeztesse. 
A sikerek, melyeket a német egyesület felmutat, ezen liberális berendezésből 
erednek. A norderneyi intézet jelentése, melyet dr. Rode igazgató-orvos az 
utolsó 10 évről bocsájtott közre, a következő: 

Az intézet 7561 fölvett ápoltja közül: 
949 súlyos tuberculosus betegségekben, tüdővészben szenvedett. Ezek 

gyógyulása igen alacsony S'S'/o. 91'667" javulás nélkül távozott. A magas 
lázzal, cavernaképződéssel, izzadással lefolyó tüdőbántalmak általános tapasz
talatok szerint rosszul érzik magukat a tengerparton. 

107 súlyos, de láztalan lefolyású idült tüdőlobok és beszűrődések, a 
melyekben a tuberculosus jelleg górcsövileg volt bebizonyítva. Ezek gyógyu
lása 5-6179, javulása 71-9670, nem javulása 22-427u. 

112 eset pleuritis maradványaival, 43"757o gyógyulás, 51 ̂ öV" javulás, 
4"467i' nem javulás. 

265 eset a tüdőcsúcs gyanús hurutjával. Esetek, melyek öröklési terhelt-
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séget mutattak, vagy habitus phthisikust. Ezek 45"28*'/c-a gyógyult, 50"947o-a 
javult, 3"797c-a nem javult. 

441 csont és Ízület, bőr, mirigy-gümőkór esete, 14"057o gyógyulással, 
76"187o javulással, 9'757o nem javulással. 

2384 anaemia és chlorosis 47'397o gyógyulás, 5r887o javulás, 0'717'> 
nem javult. 

2341 scrophulosis. Gyógyulás 25'977'', javulás 70747o, nem javulás 
3-287o. 

Az átlagos teljes gyógyulás ez esetekben körülbelül 507o. Jelentéke
nyebbek ezeknél a franczia és belga gyógyintézetek eredményei, melyek 70'80"/o 
gyógyulást mutatnak föl. 

A norderneyi gyógyintézet fenti summaris eredménye mellett, fontos 
előttem, hogy az utolsó év statisztikáját közöljem. Ezek szerint teljes gyógyulás 
volt 41'867", jelentékeny javulás 42'457o-ban, egyszerű javulás 10"967o-ban. 
Változatlanul távozott 1-307P, meghalt 0-247('. 

Jelentékeny eredményeket tüntetnek fel a többi német intézetek is, mint 
a Wyk of Föhri, a grossmüritzi és a zoppoti. A norderneyi intézet a leg
tekintélyesebb és berendezésében a legtökéletesebb. A gyógykezelés itt nem
csak a nyári idényben, miként a többi német intézetekben, hanem egy év óta 
télen is, illetve megszakítás nélkül egész éven át folytattatik. Es ezen tartós 
kezelés alapja a rationalis és sikeres eljárásnak, melyen kell, hogy az egész 
kezelési rendszer felépüljön. Azon pillanatban, a melyben valamely tengerparti 
gyógyintézet működése csak a nyári hónapokra szorítkozik, az czélját tévesz
tette, az tökéletlen és nem beteget gyógyító intézet többé, hanem szünidei 
gyermektelepnek megfelelő üdülőhely. A tartós kezelés (Dauerbehandlung) rend
szere kell, hogy itt uralkodó legyen, csak ezen alapon biztosithatjuk a gyógyu
lásokat. És hogy ezen gyógyulás tényleg tartós is, azt igazolják az utólagos 
tudakozódások. így dr. Schepelern kutatásokat végzett, milyen volt a tengeri 
gyógyintézetből 8—12 év előtt elbocsájtott betegek további sorsa. A tudakozó
dások azt bizonyították, hogy az elbocsájtottak 6O70-9. teljes gyógyulásba ment 
át. 2170-nál bántalom még mindig fennállott, 19Vo meghalt és abból pedig 
17"57--a tuberculosisban. 

Az osztrák gradói intézet szintén tartós kezelés rendszerét követi és 
utolsó jelentésében a következő eredményekről tanúskodik. A jelentést Monti 
tanár bocsátotta közre, de az alábbi számokban két és csak nyári időszakban 
működő, szárazföldi gyermekgyógyintézet számai is benfoglaltatnak. Az osztrák 
eredmények a következők: gyógyult 70"607o, javult 18'36Vo, nem javult 57970, 
elhalt 5-25'/o. 

Hangsúlyozni akarom tehát, hogy a téli kezelés sikerei és a tengervíznek 
langyos fürdőképen való nyújtása szintén hatalmas tényező az alkati betegek 
gyógyításában. Azt bizonyltja dr. Rode a norderneyi téli kúráiról és ezt igazol
hatom én is az abbaziai sanatoriumomban szerzett három évi tapasztalataim 
nyomán. Az eredményeket, mint mindenütt, első sorban az esetek súlyossága 
befolyásolja. Hogy az előrehaladt folyamatok gyógyulása lassabban halad, 
hogy a scrophulosis harmadik stádiuma különböző locális folyamataival nehe-
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zebben gyógyul, az érthető. Az ismert törvényszerűség: a betegség súlyos
sága és a kezelési idő tartama között való szabályszerűség itt is fennáll. 
Azonkívül a betegségi formák is határozók. Tudvalevő, hogy egyes kórfolya
matok a tengeri klima befolyása alatt gyorsabbodnak, hogy a sós levegő 
egyes folyamatok kifejlését csak támogatja. Ilyenek pl. a tüdő bacilláris folya
mata, a haemoptoek, a nagy lázzal lefolyó tuberculosis esetek: kóralakok, a 
melyekben a sós klima által fokozott élénk anyagcsere az organismust még 
inkább kimeríti. Ezen csoportba tartoznak továbbá a súlyosabb természetű 
neurastheniák, melyek a tenger túlizgató hatását elviselni nem képesek. 

A tengerparti kezelés főcontingensét első sorban a görvélykór, azután az 
acut folyamatok után fellépő általános elgyengülések, továbbá a nyákhártya 
gyengeség, a vérbetegségek, a chronikus exsudativ folyamatok fogják szol
gáltatni. Ezen esetek nem kis részében a gümőkór magva már a szervezetbe 
hintett, a gümőkór latens állapotban van jelen. A scrophulosis csoportjában 
természetesen annak összes változatai, úgymint a localis csont, Ízület, bőr és 
mirigytuberculosisok is benfoglaltatnak. Ezen esetekben az eredmények nem 
fognak cserben hagyni; a siker mindig jelentékeny lesz. És ez nagyon számba
veendő akkor, a midőn ezen betegségi esetek rationalis kórházi kezelése kivihe
tetlen, — kivihetetlen, mert az a hygienikus-diaetetikus iránynyal homlok
egyenest ellenkezik. Az organismus általános megerősítése kórházakon belül 
nem sikerülhet. A szervezet talajának megjavítása, mely sokszor a localis baj 
leküzdésére vezet, nem vihető ki a kórházak légkörében. A conservativ irány 
azonban, mely a tengerparti kezelés keretén belül fennáll, nem absolut értékű. 
Localisáltabb kisebb indicatio körre szorítva, a sebészi beavatkozás sokszor 
támogatni fogja a tengeri kúrákat. És hogy a chirurgia sikerei a tengerparton 
jelentékenyebbek, mint a belföldi kórházakban, az könnyen érthető és sokszor, 
különösen Calot által hangoztatott tapasztalat. 

Igyekeztem a tengeri kezelés előnyeit feltüntetni. Következtetésem, melyet 
ezekből meritek az, hogy a hygienikus-diaetetikus irány a tengerparti kezelés 
keretében biztosítja egyedül az idült alkati betegségekben sínylődő gyermekek 
gyógyulását. Végtelen nagy az alkati betegek száma hazánkban. A kórházak 
és poliklinikák évi jelentése szomorú statisztikai adatokat szolgáltatnak ezen 
betegek tömegéről és arról is, hogy az eljárások, metyek ezen betegségek 
leküzdésénél alkalmazásba jönnek — még mindig elégtelenek. — Az út, melyet 
követnünk kell, egyenes és világosan meg lett jelölve. Meg lett jelölve már 
külföldön, meg lett jelölve Ausztriában is több évtized előtt. És megjelölte 
hazánkban is egy férfiú, ki akkor, a midőn a sors sújtó keze reá nehezedett 
és szeretett jóságos gyermekét elvesztette, fájdalmában az emberi szenvedések
nek kínjait és fájdalmait akarta enyhíteni. A szülő végtelen bánatát óhajtotta 
enyhíteni, azon bánatát, a melynek gyötrelmeit ő maga saját szenvedései 
nyomán ismerte. Ezen nagylelkű férfiú szeretve tisztelt főherczegünk, József 
O csász. és kir. Fensége, ezen gyermekvédő kongresszus nemes védnöke és 
neje Klotild fenséges főherczegasszonyunk. Magasztos érzésükben megadták 
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a példát, melyet követnünk kell. Ott áll a horvát tengerparton Crkveniczán, 
fenséges fiuk gyászos és örök emlékére alkotott nemes munkájok: a László
otthon. Ott áll az átalakított kastély, hol megváltást nyernek a szegénységben, 
betegségben, vagy bűnben született gyermekek: nyomorékok, egész élet teli 
szenvedései. Ez az egyetlen hely a magyar korona országainak területén, hol 
a fájdalom és szenvedés kiapaszthatatlan könnyeit felszárítják, jajjait elcsende
sítik és az örökös sinylődést viruló egészséggel váltják fel. Kövessük mi is 
e nemes példát, tekintsük meg e helyet, mely czélszerű, bár kis méreteivel, 
méltó mintául szolgálhat czéljainknak. 

Állítsunk mi is gyógyintézetet a magyar tengerparton! Tömörüljön e czél-
ból társadalmunk, vegye segítségül az államot, a municipiumokat, lépjen szerző
désbe már fennálló intézetekkel, kórházaklcal, melyeknek a tengerparti intézet 
szükséges kiegészítő része legyen. Lehet működése kezdetben szerény, de 
intensiv. Terjeszkedjék lassan-lassan anyagi eszközeihez mérten. De álljon 
l<ezdettől a tartós kezelés systemáján. Keveset, de alaposan végezzen. Ha működése 
első éveiben 50 gyermeket ment meg, azzal már missiót végzett, mert legalább 
is felerészében egészséges emberanyagot biztosított az államnak és munkának. 

Alkalmas hely ily gyógyintézet felállítására a magyar tengerparton is. 
található. A fiumei hazafias hatóság szívessége munkánkat támogatni fogja. 
És a quarneroi öbölnek nagy előnye az, hogy partjait széles erdőség szegélyzi,. 
melynek nyári vegetatiója közepette az illatos babér, a laurocerasus, az evonymus 
japonicus, a folyton virágzó rózsa, a pálma örökös zöldjével a lelket és kedélyt 
is gyógyítja. A Ouarneróban tehát a tengeri sós klima egyszersmind erdei 
levegővel van combinálva. További nagy előnye az éjszakról kimagasló hegy-
lánczolat, mely intensiv szeleknek útját állja. Localis situatiók dönfik el vala
mely adott hely többé-kevésbbé védett voltát. 

Sok egyéb és fontos kérdés, mely ily létesítendő intézet körül fölmerül, 
és mely beható megbeszélésnek kell, hogy legyen a tárgya, nem szorítható 
ezen előadás keretébe. Szükséges, hogy ezek tárgyalása egy bizottság kezeibe 
adassék, mely egy tengerparti gyógyintézet felállítására törekvő egyesület szer
vezését előkészítse, vagy azt az országos gyermekvédő-egyesület keretében 
létesítse. Azok a gyermekek, az elzüUésben lévők úgyis többnyire betegek. 
Innen indulhatna ki a kezdet. Javítani nemcsak a lelket, hanem a testet is lehet. 

Ha ezen, a gyermekek védelmét czélzó kongresszus indítványomat szives 
támogatásban részesiti és ezen gyógyintézet előkészítésére az impulzust meg
adja, soha el nem évülő nemes munkát végez a gyermekmentés körül. Legyen 
tehát ezen internationális kongresszus alkalom egy hazai tengeri gyógyintézet 
létesítésére. Indítsunk országos mozgalmat tervünk kivitelére az összes társa
dalmi tényezők igénybevételével és kérjük e czélra a sajtó hathatós pártfogását! 

* * * 
Dr. Torday Ferencz (Budapest): A scrophulosis, tengeri és gyógy

fürdők. 
Míg a' scrophulosis meghatározását illetőleg még ma is különbözők az 

álláspontok, addig kétségtelen, statisztikai adatokkal igazolt és elfogadott 
tapasztalati tény az, hogy a scrophulosist létrehozó okok között legelső sor-
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ban a tuberculotikus terheltség játszsza a főszerepet, de e mellett nagy jelentő
ség jut a rossz hygienikus viszonyoknak s a luetikus terheltségnek is. A scro-
phulosis gyakoriságának feltüntetéséhez feltétlenül szükséges a tuberculosis 
elterjedettségének viszonyaira rámutatni, mit az alábbi számadatokkal bátor
kodom megtenni. 

Kuthy által összegyűjtött adatok szerint: Németországban általában véve 
az összes halálesetek 12—14'Vo-a, egyes helyeken, főleg nagy városokban, 
257»-a tüdővészre vezethető vissza. Schvveizban szintén nem különbek a viszo
nyok. A franczia metropolisban s a departement de la Seine-ben 1889—1893-
ban átlag évente 46'5 gümőkóros halálozás történt 10.000 lakosra. Bécsben 
193 tüdővészes halálozás történt 1889—1893-ban 1000 halálesetre, Budapesten 
pedig ugyanezen időben 219. Magyarország összes tüdővészes betegeinek szá
mát Korányi Frigyes 1894-ben 400.000-re számította ki; ugyanitt a rendes 
években egyes egyedül a tüdővész még egyszer annyi emberéletet olt ki, 
mint a heveny fertőző betegségek sorozata együttesen. A scrophulosis s a 
gyermekkori tuberculosis között nehezen vonható határra tekintettel, itt közlöm, 
hogy Demme 36.148 beteg gyermek közül 5'67o-nál, Herz 4000 1 —14 éves 
beteg közül 8'07o-nál, Cnopf sen. ll-477o-nál talált tuberculosist; Biedert 
adatai szerint 8332 tuberculosus betegnek 6'47o-a esik a gyermekkorra. A buda
pesti »Stefánia«-gyermekkórház anyagából általam összegyűjtött adatok alap
ján 8—97'' tekinthető tuberculotikusnak. 

A gyermekkor tuberculosisára vonatkozólag fentebb elősorolt adatok, 
továbbá Cazin, legújabban Monti közlései tesznek arról tanúságot, hogy a 
beteg gyermekek 8—107o-a szenved scrophulosisban, illetve, hogy egy tizede 
a gyermekeknek öröklött, vagy szerzett tulajdonságok révén oly könnyű 
vulnerabilitással bir, hogy ezeknél egyidejűleg vagy successive, évek hosszú 
során többszörösen gyuladások lépnek fel a különböző szövetekben, melyek 
csekély gyógyulási hajlammal birnak, a szomszédos és távolabbi nyirkmiri-
gyek hyperplasiája által kisértetnek s végeredményükben sokszor sajtos szét
eséshez és abscedáláshoz vezetnek. Ugy a klinikusok, mint a kórboncznokok 
közül sokan tartják a scrophulosist dyscrasiának, vagy miként Virchow meg
határozta, táplálkozási zavarnak, melynél hiányos az anyagcsere s ennek kö
vetkeztében tökéletlenül használtatnak ki a vérkeringés utján a szövetekbe 
vitt tápanyagok. A szövetek constructiója, illetőleg reconstructiója szenved 
ezáltal, miért is nagj^obbfoku vulnerabilitás a következménye ez állapotnak. 
Aviragnet álláspontja szerint a scrophulosis nem betegség, hanem veleszüle
tett alkat, mely többnyire az egész életen át megmarad. Kórboncztanilag 
jellegzetes reá a nyirkrendszer tagsága, a táplálkozás hiányossága. A scrophu-
lásak nem tuberculotikusok, hanem könnyen talál ott kapura a tuberculosis 
virusa. Az igy létrejött scrophulo-tuberculosis többnyire lassan fejlődik, ren
desen a nélkül, hogy az egész szervezetben generalizálódnék, bár néha ez is 
észlelhető. Landouzynak is ez a véleménye, mit ezen szavakkal is kifejez: 
»0n né scrophuleux, ou devient facilement tuberculeux.« Nagynevű tudósok 
vannak viszont azon táborban is, mely azt vitatja, hogy a scrophulosis tuber
culosis. így pld. Grancher egy helyütt azt mondja: »11 faut conserver le terme 
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de la scrophule, pour dessigner les affections tuberculeuses les plus légéres, 
habituellement curables.« 

A scrophulosis gyógykezelésének elve a kór lényegével van összefüg
gésben. Miután a különböző szervekben és szövetekben esetleg egyidejűleg 
fellépő, idült lefolyású, sokszor nagy szövetelhalással járó lobos megbetegedé
sek létrejöttüket dyscrasiának, hiányos anyagcserének köszönik : ezen dyscrasia 
megszüntetése, az anyagcsere fokozása, a szervezet jobb táplálása kell, hogy 
képezze főigyekezetünket akkor, mikor scrophulotikus beteget gyógyítani szán
dékozunk. A helyi megbetegedések gyógyszeres, vagy sebészi kezelése csak 
ezután jár valamelyes eredménynyel. Ezen elv alapján igyekszünk scrophulo
tikus betegeinket lehetőleg jó hygienikus viszonĵ ok közé helyezni, rendszeres 
jó táplálásról gondoskodni: a gyógyszerek adagolásánál kevésbé a kórokozó 
hatányokat megtámadni, mint inkább a szervezetet roborálni kívánjuk. A tapasz
talat azt mutatta, hogy csak ez intézkedésekkel nagyobb eredmény, kivált a 
scrophulosis 2—3. stádiumában, nem érhető el; kétségtelenné lett, hogy a 
különböző helyi megbetegedéseket aránylag rövid idő alatt meggj'ógyitani, a 
szervezet életképességét, ellentálló erejét vissza-, illetőleg megadni csak úgy 
lehet, ha a scrophulotikus betegek konyhasó, illetőleg halogén elemeket tartalmazó 
gyógyfürdőkben, vag\- tengeri fürdőkben hosszabb ideig tartózkodnak és ott a 
jelzett hygienikus és diaetetikus rendszabályokon kivül a fürdők természetadta 
gyógyhatányait is igénybe veszik. 

A konyhasót tartalmazó vizek hatásáról ma az a felfogás, hogy e vizek 
hatékony ásványalkatelemei és hőfoka ingerlőleg hatnak a bőr idegvégződé
seire. Kivá.ltott izgalom behatása folytán reflectorikus úton bőrhyperaemia áll 
be, a bőr sensibilitása fokozódik, a légvétek mélyebbek és gyérebbek lesznek, 
a szívműködés lassúbb, a vérnyomás pedig nagyobb lesz. Ezen tén3^ezők 
folytán nemcsak közvetlenül a fürdő használatakor, de utóhatásként hosz-
szabb időn át még az anyagcsere fokoztatik, ügy hogy nemcsak a kiválasz
tott N-mennyiség növekedik, de a magasabb oxydatios termékeké is. 

A tengeri fürdők chemikus hatását ugyanígy magj^arázzák, ezenkívül 
mint nagy horderejű tényezőt hangsúlyozzák a tengervíz hőfoka s a hullám
verés által a bőrre, illetőleg bőredényekre kifejtett jelentékeny hatást, minek 
következtében a bőredényekben és izmokban előbb összehúzódás, majd utó
hatásként kitágulás és ellazulás áll be. A köztakaróról a belső szervekbe 
jutott vér ezekben élénkebb vérkeringést idéz elő. A test melegének elvezetése 
által keletkezett hőcsökkenés gyors pótlásához szükséges fokozott nagyobb 
anyagcsere előidézéséhez ezen körülmény jelentékenyen hozzájárul. A tengeri 
fürdők gyógyhatányai között a legnagyobb szerep a tengerparti levegőnek 
jut. A levegő ozondússága, ügyszólván teljes csiramentessége, nagyobb pára
tartalma, sűrűbbsége, csekély hőingadozásai, a nagyobb légköri mozgások 
idézik elő azt, hogy a tengerparton a légvétek mélyebbek lesznek, hogy a 
pulsus lassúbbá, de erőteljesebbé válik, hogy'csekély a bőrről az elpárolgás 
s így kisebb a meghűlés veszélye, hogy fokozott a bőrlégzés, hogy bővebb 
a nyákhártyák resorptioja s könnyített a váladék expectoratioja. Ez utóbbi 
körülményhez a levegő csekély sótartalma is hozzájárul. Elősegítik e viszo-
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nyokat reflex úton a légáramok által kiváltott bőringerek is. Mindezek folytán 
nagyobb a szervezetben az anyagcsere, szaporodnak a vörös vérsejtek, rege
nerálódnak a szövetek, felszívódnak a mieglevő lobos izzadmányok, erősödik, 
gyarapodik az egész szervezet. 

A tengerparti levegőnek csak sótartalmához kötött hatását pótolja egy
némely sósfürdőben a sósviznek törpefenyőgalyakból összerakott nagy fal
felületeken való elparologtatasával előállított u. n. »Gradirluft«. Viszont a 
sósfürdőkben, mint befolyásos gyógyhatány szerepel a konyhasós, illetve jód-
bromos gyógyvizek ivása. Ezek hatása alatt az emésztés fokozódik, a fehér
nyék, kivált a jódhoz viseltetett nagy affinitás folytán könnyebben szétesnek? 
a konyhasó hygroskopicitása purgatiot idéz elő, fokozódik a diuresis. Mind
ezek oly tényezők, melyek az anyagcsere befolyásolásához üdvösen járul
nak hozzá. 

A budapesti »Stefánia«-gyermekkórház 10 évi fekvő anyagában az itt 
kezelt scrophulo-tuberculotikus betegeknek alig 18'67o-a gyógyult, 71"47o-a 
javult némileg, 8"ö7o-a pedig gyógyulatlanul távozott; a kórházi kezelés folya
mán rs"/" halt el. Monti-nak a sanpelagioi »Maria Theresia Seehospiz« 30 évi 
és a sulzbachi Ferencz József gyermek-hospice 5 évi beteganyagából össze
állított táblázataiból látható viszont, hogy nevezett intézetekben a scrophulosis 
első stádiumában lévő gyermekek 87"l7o-a gyógyult, 10*077o-a javult, 
l*62°/o-a gyógyulatlanul bocsáttatott el, l"30°/o-a pedig elhalt. A scrophulosis 
második stádiumában levő gyermekek közül a szembetegek 85—87°/o-a gyó
gyult meg, 12—157o-a javult. A többi scrophulotikus betegek gyógyulási 
százaléka 72—91*/o között váltakozik; 8—24^0 között vannak azok, kik 
javultan bocsáttattak el. Csak a súlyosabb csonthártyamegbetegedésben szen
vedők közül veszítettek el 37o-ot. A scrophulosis harmadik stádiumában a 
scrophulo-tuberculosisban levők gyógykezelésénél is feltűnő szép eredmények 
érettek el, a mit bizonyít az, hogy a lymphomások 82'14°/o-a, a cariesek 
62-347o-a, a spondylitisek 32'137o-a, a coxitis-esetek 37-737o-a, a többi izüle
tek scrophulotikus megbetegedéseiből pedig 647o gyógyult fel. A Cazin nagy 
munkájában fellelhető adatok ez eredményekkel körülbelül megegyezők. Ezen 
megbízható, egy egyén megfigyeléséből levont rendszeres feljegyzések alapján 
összeállított adatok nagyobb meggyőző erővel bírnak, mint több egyén indi
viduális álláspontja szerint beszolgáltatott adatokból összeállított kimutatások. 
Max Salamonnak a német tengerparti gyógyintézetek 1898. évi jelentéséből 
kitűnik, hogy a scrophulotikus gyermekeknek 27'47o-a gyógyult, 51'47o-a 
jelentékenyen javult, 17"87o-a pedig javult a 4—6 heti ott tartózkodás folytán. 
Az olasz tengerparti gyógyhelyekben a gyógyulási százalék 34—61 között 
váltakozik; Berek sur Mer-ben átlag 607o-ot tesz ki. A margatei kimutatások 
54—787o közötti gyógyulást tüntetnek fel; a scheveningenieknek 50 körül jár 
a százaléka. Uffelmann a sósfürdők gyógyintézetében elért eredményekről irt 
közleményében azt mondja, hogy az ott gyógyulást kereső scrophulotikus 
gyermekeknek mintegy 15—387o-a gyógyult meg, 23—307o-ánál jelentékeny 
a javulás. Az összes, hasonló hatású gyógyfürdők jelentéseiből kitűnik, hogy 
legjobbak az eredmények a szem és köztakaró megbetegedéseinél, igen ked-



IVŐ 

vezők még egyszerű nyirkmirigyduzzanatoknál is. Scrophulotikus csont- és 
izületbetegségek is nagy százalékban gyógyulnak a sósfürdőkben, de csak 
hosszas kezelés után, miként az főleg Rabl-nak Haliról irt ismertetéséből lát
ható. Részletes adatok közlése nélkül hangsúlyozni kívánom itt, hogy az. 
egyébként műtevésre szoruló, nagyobb destructiokkal járó súlyos esetek ten
geri és gyógyfürdőkben többnyire sebészi beavatkozás nélkül gyógyulnak, 
hogy a műtevési modorban mindenütt a legszigorúbb conservativ irány köve
tése járt nagyobb eredménynyel. A mai aseptikus sebkezelés mellett a csak 
már élénken sarjadzó, behámosodott sebfelületek fürösztese lehetséges ; azért 
oly fürdőgyógyintézetekbe, melyekben a betegek csak hetekig tartózkodhatnak, 
ha műtét szükséges, úgy már előzetesen műtett és gyógyuló sebbel biró 
betegek küldendők. Csak a korlátlan ott tartózkodást megengedő intézetekben 
vannak a műtett betegek oly kedvező helyzetben, hogy sebeik gyógyulása 
már kezdettől a tengerparti levegő befolyása által siettethető. 

Ha az itt felemiitett gyógyeredmények között mutatkozó különbségek 
okát keressük, úgy azt mindenekelőtt azokban az időkülönbözetekben találjuk, 
melyeket az egyes betegek a gyógyhelyeken eltöltenek. A tengerparti hőmér-
sék csekélyebb ingadozásaiban, a légköri nedvességviszonyok azon kedvező 
alakulásában, mely a könnyű meghűléstől megóv, van megadva annak a 
lehetősége, hogy az ott tartózkodó betegek úgyszólván állandóan, megszakítás 
nélkül, legalább a tengerparti levegő gyógyhatása alatt állanak, addig a leg
több sós gyógyfürdőben a kúra tartama azon időre kell hogy szorítkozzék, 
míg az időjárási viszonyok a szabadban való hosszabb tartózkodást és a 
gyakori fürdőzést megengedik. Ez a főoka a gyógyeredmények közötti feltűnő 
külör^ségeknek. 

A felemlített gyógyeredményekből a fürdők indicatioját illetőleg azon 
következtetések vonhatók le, hogy a tengeri gyógyfürdők igen vérszegény, 
erethikus-scrophulotíkus gyermekeknél, izgalmas szembántalmaknál és nedvező 
bőreczemánál nem mindenkor ajánlatosak. Ezek részére a sós gyógyfürdők 
kedvezőbbek. Viszont, tekintve, hogy a nagyobb destructioval járó csont- és 
zületrriegbetegedések csak hosszabb tartamú fürdőbeni tartózkodás után gyó
gyulnak, ezeknek az ily szervezettel biró tengerparti gyógyintézetbe való kül
dése kívánatos. 

Ezen czél felé való törekvés folytán jöttek létre az ez idő szerint már 
nagyobb számban levő Seehospizek és a sósvízes gyógyfürdőkben a gyermek-
sanatoriumok. Az első Seehospizt Angliában Margateban John Latham ala
pította 1796-ban; több mint harmincz ily intézet állíttatott fel azóta az angol 
tengerpartokon. Olaszországban Vioreggíoban 1841-ben épült az első tenger
parti gyógyintézet scrophulotikus gyermekek részére, mely azóta 20-nál többel 
megszaporodott. A Berck-sur-Meri híres intézetet az »Assistance publíque de 
Paris« segélyével 1854-ben nyitották meg; Perrouchaud, Bergeron és Caẑ n 
fejlesztették tovább. Ugyanott 1872-ben Rothschild báró nagy bőkezűséggel 
egy újabb gyógyintézetet alapított. Nizza, Cannes környékén és a többi tenger
partokon a közjótékonyság számos hasonló gyógyintézetet emelt. Nem aka
rom ily intézetek neveinek felsorolásával az urak türelmét hosszas igénybe-
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vétellel kifárasztani, azért csak felemlítem, hogy a nyugati művelt államok s 
közöttük legújabban Magyarország is (Crkveniczai gyermekotthon) több ity 
tengerparti hospicet állított fel, sőt ezek aránylag nagy számmal az amerikai 
tengerpartokon is fellelhetők. A sós gyógyfürdőkben rendszeresen fürdőintézete
ket, gyermekasylumokat épiteni szintén e században kezdtek. Számos, kivált 
német gyógyfürdő (Jagstfeld, Rothenfelde, Elmen, Salzuffen, Frankenhausen, 
Kreuznach, Oeynhausen, Kissingen, Nauheim, Hall, Darkau, Ischl, Sulzbach 
[osztrák], Lipik, Csíz [magyar] stb.) igyekszik kellő hygienikus berendezéssel 
sok scrophulotikus gyermek megtámadott egészségének a helyreállításán. 

Kívánatos és szükséges, hogy széltében publikáltassanak a közönséggel 
és állami hatóságokkal egyaránt a scrophulosis nagy eltérjedettségéről tanús
kodó elrettentő számadatok, ismertettessenek azon szép eredmények, melyek 
ezen egyébként oly roncsoló, pusztító, hosszadalmas kórnál gyógyfürdőkezelés 
mellett aránylag rövid idő alatt elérhetők. Mutattassek rá, hogy mily kevesek 
ez idő szerint már meglevő gyógyintézetek s ezekre utalással, szólítsuk fel, 
serkentsük a társadalmat, az állami hatóságokat egyaránt arra, hogy hozzanak 
meg minden telhető anyagi és erkölcsi áldozatot, hogy nagy számmal létesül
jenek az életet és egészséget megmentő, úgyszólván csodatevő helyeken, 
tengerpartokon és gyógyfürdőkben gyógyintézetek és adassék meg a lehető
sége a társadalmi nyomorral küzködő szegény páriáknak is, hogy egyetlen 
értékes kincsüket, gyermekeiket az életnek és maguknak megmentsék. 
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1893. májusban a nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről törvény

javaslat került a magyar országgyűlés elé, mely ugyanez év júniusban a tör
vényjavaslatot el is fogadta. A törvényjavaslat megalkotását a következő okok 
tették szükségessé. Eddig a kórházakba került szegény betegek ápolási 
költségeit az illetőségi községek voltak kötelesek megfizetni, a mi két óriási 
hátrányt szült. Ezek: 1. Kórházi ápolásra a legtöbb esetben azok a betegek 
szorulnak, a kik szegény megyékből valók, hol megélhetésük ki van zárva, 
kénytelenek elhagyni otthonukat és a fővárosban, vagy más nagyobb köz
pontban munkát keresni. Itt megbetegedvén, a felmerülő ápolási költségeket 
az illetőségi község tartozik fizetni, az a szegény község, a melyből a munkás 
menekült, mert nem tudott benne megélni. A következmény pedig az volt, 
hogy a községek költségvetése annyira megromlott, hogy elviselhetetlen lett. 
A városok és gazdag községek pedig, a melĵ ek felhasználták az emberek 
erejét, betegápolásra alig költöttek valamit. 2. Az által, hogy ezek a hazulról 
elszakadt emberek után az illetőségi község, a mely leggyakrabban kis, sze
gény község vagy falu, kénytelen az ápolási költségeket fizetni, az illetőségi 
községek minden áron igyekeztek a tehertől megszabadulni és az illetőség 
elismerése elé akadályokat gördítettek, minden képzelhető kibúvót felhasznál
tak, olyannyira, hogy az ország összes administrationalis közegeinek a leg. 
több dolgot az illetőségi ügyek tárgyalása adta. Mindezekhez járult még a 
lelenczügy is. 

1895-ig Magyarország csak a külföldön született és lelenczházakban fel-
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vett törvénytelen gyermekek után fizette az ápolási díjat. A bécsi lelencz-
házban különösen magasra rúgott ez az összeg. 1895-ben Hieronymi belügy
miniszter, a ki behatóan foglalkozott a lelenczügygyel és a kinek nagy elméje 
belátta, hogy nem lehet tovább is megengedni, hogy évenkint tízezrével pusz
tuljon el a gyermek segítség nélkül, másrészt pedig különösen a városokat 
környékező falvakban a nép rendszeres gyermeküléssel keresse kenyerét, 
Hieronymi megadta a Fehér-Kereszt országos Lelenczház-Egyesületnek azt a 
jogot, hogy gyermekeket illetőségi községek terhére felvehet. Megadta a jogot 
annak az egyesületnek, mely évek hosszú során át a törvénytelen és elhagyott 
gyermekek ügyét annyira felkarolta, hogy a szülőnőknek és gyermekeiknek a 
szülést követő időre menedéket adott és őket azután is, a mennyire csak 
módjában állott, állandó pénzbeli segítségben részesítette. Ezzel az intézkedés
sel megkapta a Fehér-Kereszt ugyanazt a jogot, melyet pl. a bécsi lelenczház 
már jóval előtte gyakorolt. 

Minthogy azonban a lelenczek tartásdíjai szintén a legszegényebb köz
ségekre hárulnak, ismét csak ezek a községek voltak azok, melyek e humá
nus és nagy mértékben szükséges intézkedés terheit viselték. Perczel belügy
miniszter, ki szintén hosszú és,meleg érdeklődéssel tanulmányozta az ügyet^ 
végre elhatározta, hogy e tarthatatlan állapotokon segít, még pedig úgy, hogy 
azt a terhet, mely a vázolt intézkedések alapján előáll, az ország lakosságá
nak számával, illetőleg teherképességével egyenlő arányban felosztja olyképen, 
hogy az egyenes adók után kivetendő pótadót országos alapba gyűjti és ez 
alapból fedezi az összes betegápolási (lelencztartási) költségeket. A pótadó az 
egyenes adók S /̂o-ánál több nem lehet. 

Ez alkalommal a törvénynek csak ama részével kívánunk foglalkozni, 
mely a lelenczekre, illetőleg elhagyott gyermekekre vonatkozik. 

A nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről szóló törvényjavaslat 
3. §-ának d) pontja lakonikus rövidséggel ezt mondja: »Az országos beteg
ápolási alap fedezi általait, valamint a hatóságilag elhagyottaknak nyilvánított 
gyermekek után 7 éves korukig felmerülő gondozási és ápolási költségeket.« 
A törvényjavaslat indokolása szerint a lelenczügy rendszeres szabályozása szo
rosan véve nem tartozik ugyan a nyilvános betegápolás költségeinek fedezé
séről alkotandó új törvény körébe. »Minthogy azonban — így folytatja az 
indokolás — a lelenczek, kiknek tágabb értelemben vett fogalma alá esnek 
nem csupán a talált, de a szülőtlen, vagy szüleik által kellően nem gondoz
ható gyermekek is, lényegileg ép úgy, sőt még inkább közápolásra szorulók
nak tekintendők, mint a felnőtt szegénysorsú betegek; minthogy Magyar
országon a gyermekhalandóság, különösen az elhagyott gyermekek körében 
állandóan megdöbbentőleg magas : a fenforgó emberbaráti, közegészségügyi és' 
népszaporodási fontos érdekek parancsolólag megkövetelik, hogy lehető kielé
gítésükről addig is, míg a lelenczügy a maga egészében rendszeres szabályo
zást nyerhet, a jelen törvényben gondoskodás történjék.* 

»A lelenczek gondoskodása az 1876 : XIV. t.-cz. 140. §-a a) pontja 
alapján községi feladatnak tekintetett. A lelenczköltség a községekre, különösen 
az Ausztriával határos községekre nézve súlyos, majdnem elviselhetlen teher. 
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azonfelül általános tapasztalati tény, hogy az elhagyott gyermekek gondozása 
a községek nagy részének közömbössége miatt teljességgel ki nem elégitő.* 

»A gyakorlati szempontok tehát az elhagyott gyermekeknek az országos 
alap költségére leendő gondozását követelik. És pedig, ha czélt akarunk érni, , 
nem csupán a talált, nem csupán a szülőtlen, de mindazon gyermekekről 
gondoskodni kell, kiknek szülője, különösen anyja, keresetképtelen, vagy a 
gyermeknek magánál tartása esetén keresetképtelenné válnék.« 

Ezen elvek alapján kellett a lelenczügy rendszerének nehéz kérdését 
megoldani: 

Először meg kellett állapítani, miféle gyermekek veendők fel a beteg
ápolási alap terhére, azonkívül, hogyan legyenek e gyermekek felnevelve. A ren
delet, mety az idézett törvény alapján készült, a felveendő gyermekeket a 
közetkezőképen határozza meg: 

»Elhagyottnak tekintendő minden oly hét éven alóli gyermek: 
a) a ki köz- vagy magánhelyen elhagyatva találtatik (lelencz); 
b) árvaházban el nem helyezhető vagyontalan árva; 
c) ki szüleinek betegsége, kórházban, tébolydában, fog- vagy fegyházban 

léte miatt, habár ideiglenesen is, hatósági gondozásra szorul; 
d) minden olyan gyermek, kit tartására köteles hozzátartozói (szülei és 

nagyszülei) megélhetési viszonyuk veszélyeztetése nélkül eltartani képtelenek.* 
A szabályrendeletből kitűnik, hogy habár alapjául minden tekintetben a 

törvény szolgál, fogalmazása, hála Széli Ignácz államtitkár és Forray Ferencz 
tanácsos emberszeretetének, a legliberalisabb. 

Más országokban a felvétel sokkal korlátozóbb feltételekhez van kötve, 
mint nálunk. Bécsben például a felvételt ahhoz a feltételhez kötik, hogy a 
gyermek törvénj'̂ telen legyen, hogy az anya a lelenczházzal kapcsolatos szülő
intézetben szüljön, a hol tananyagul szolgál s később bizonyos időn át ingyen 
dajkaszolgálatot teljesít. Nálunk csak ez a mértékadó: szorul-e a gyermek 
közellátásra vagy sem? Nem néznek korra, vallásra, nemzetiségre, törvényes, 

-vagy törvénytelen voltára sem. Különösen az emiitett minősítés d) pontja 
annyira liberális, hogy ez alapon minden közellátásra szoruló gyermek tartá
sáról az állam gondoskodik. Hogy milyen hordereje lesz ez intézkedésnek, azt 
még most alig lehet elképzelni. Midőn az állam minden gyermeknél .közbelép, 
a kinél szükséges, ez által épen a legszegényebb népet megtanítja arra, hogyan 
kell a gyermeket táplálni, ápolni, hogj' életben maradjon. Ez a példa, a me
lyet maga az állam ad, bizonyára jótékony hatással lesz az egész nemzetre. 
Kétségtelen, hogy a gyermekhalandóság egy pár év múlva nagy mértékben 
csökkenni fog. 

Van azonban a mi intézkedéseinknek egy pontja, mely szigorúbb más 
lelenczházak intézkedésénél. És ez az, hogy minden esetben kutatás történik, 
vájjon tényleg rászorul-e a gyermek állami tartásra. Ez a kutatás hivatalos 
közegek által történik, még pedig nemcsak ott, a hol a gyermekek hozzátar
tozói laknak, hanem ott is, a hová illetékesek, az illetőségi község lévén köte
les a gyermekről hét éves korának betöltése után gondoskodni. Ity úton-
módon azonban a gyermek anyjának titka köztudomásra jut, a mi gyakran 
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ok lehet arra, hogy az anya más, bűnös úton igyekezzék gyermekétől meg
szabadulni. E kritikus pontban lép közbe ezen egyesület, a melyre a törvény 
végrehajtását első sorban bizták, a midőn a maga hatáskörében oly intézke-
.déseket tesz, a melyek a törvény hiányosságát korrigálják. A Fehér-Kereszt 
egyesület ugyanis azokban az esetekben, a melyekben morális okok ellene 
szólnak a kutatások megejtésének, segélyezi a nőt, sőt gyakran egészen saját-

. jávai gondoskodik gyermekéről, hogy az anya titka megőriztessék. 
A második megoldandó kérdés, hogy lehet a felvett gyermek életét és 

felnevelését biztosítani ? Közismert tény, hogy sehol a világon nem divat már 
nagyszámú gyermekeket egy intézetben, egy lelenczházban felnevelni. Lehetet
len ez már a gyermekek nagy számánál fogva is, 10—20.000 gyermekről 
lévén szó; de lehetetlen azért is, mert ha járvány üt ki, egy ilyen intézet 
ápoltjainak nagy része elpusztulna. 

Mindezeknél fogva nálunk is, mint minden más országban, főleg a csa
ládi rendszert kellett elfogadni. Az intézet csak mint átmeneti stádium szerepel 
addig, mig a gyermeknek megfelelő tápanyát találnak. Mikor egy ilyen intézet 
felállítása itt szóba került, a kormány meggyőződött arról, hogy Budapestnek 
van két ilyen intézete, a Fehér-Kereszt egyesület és a Gyermekmenhely, a 
melyek kipróbált működéssel és megfelelő szervezettel rendelkeznek ahhoz, 
hogy a jelenlegi szükségnek megfelelhessenek és ámbár az intézet létesítésére 
500.000 frt tőke és ingyen telek állott rendelkezésre, egyelőre e jól vezetett 
intézeteket bizta meg a törvény keresztülvitelével. 

Magam, mint a Fehér-Kereszt egyesület igazgatója, csak ez intézet beren
dezéséről és működéséről szólhatok. A Fehér-Kereszt budapesti intézete két
emeletes épület 80 nagy és 80 kis ágygyal, most épülő toldalékában ezenfelül 
24 nagy és 24 kis ágy számára van hely. Azok az intézkedések, melyeket 
egy egyesület a gyermekek életbenmaradására tett, lényegesen különböznek a 
continens többi, akár franczia, olasz, osztrák vagy orosz lelenczházaiban szo
kásos eljárástól, még pedig a következőkben: Mig a legtöbb lelenczházban a 
gyermeket anyja nélkül veszik fel és csak egy-két napig, a mig tápanyát talál
nak, tartják az intézetben és kivételt legfeljebb beteg gyermekeikkel tesznek, 
addig mi, valahányszor csak lehetséges, a gyermeket ^anyjával együtt veszszük 
fel és anyjával szoptattatjuk mindaddig, mig a gyermeknek erre szüksége van, 
azaz mindaddig, mig a gyermek a SVa—4 kilogramm súlyt elérte. Csak ekkor 
adjuk vidéki dajkaságba.l Gyengén fejlett, beteg, különösen bujakóros gyer
mekeknél még ezzel sem elégedünk meg, hanem rábírjuk az anyát, hogy vala
mely külön e czélra berendezett telepünkön gyermekét az egész szoptatási 
időn át (rendesen egy év) szoptassa, a mely időre fedezzük úgy az anya, 
mint a gyermek összes szükségleteit. Lényegesen különbözik eljárásunk még 
abban is, hogy 85 községben elhelyezett körülbelül 1500 ápoltunk egészsé
gére minden községben általunk külön fizetett orvos ügyel felJ Mi sohasem 
adunk szoptatós gyermeket mesterséges ápolásra, úgynevezett szárazdajka
ságba s ez szoros kivételkép csak olyan esetben történik, a midőn elhanya
golt szopós gyermek kerül hozzánk, kit eddig etettek és anyatejre többé szok
tatni nem lehet. Tápanyáinknak csak egy gyermeket szabad szoptatniok és 
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mástól gyermeket szoptatásra el nem vállalhatnak. A központ külön ellenőrző 
orvosokat tart, kik a telepeket folyton beutazzák és minden gyermeket éven-
kint legalább négyszer a helyszinen váratlanul megvizsgálnak. 

Ezen intézkedések folytán értük el, hogy gyermekeink halandósága,, 
daczára az agyag gyenge voltának, felvételeink jó része ugyanis gyengén fej
lett, betegen született gyermek, eddig még mindig kisebb volt, mint Budapest 
és környékének gyermekhalandósága általában. 

Minthogy a törvény nemcsak Budapestre, hanem az egész országra 
vonatkozik, a kormány felhatalmazásával az ország góczpontjain fiókintézete
ket létesítettünk. Kassai, pécsi, szombathelyi, békésgyulai és rimaszombati fiók
intézeteink legközelebb megkezdik működésüket. A más viszonyokhoz képest ez 
intézetek berendezése és vezetése némileg változást fog szenvedni; a főelv, hogy 
ez intézeteket jótékony egyesület, a Fehér-Kereszt ottani fiókegyesülete vezeti. 

A lelenczügy mai állását vázolván, nem szabad megfeledkeznünk azok
ról, a kik e fontos ügyet a mai magaslatára emelték. Ezek közé tartozik 
Teleki Géza gróf, ki irodalmilag is nagyban hozzájárult az eszmék tisztázásá
hoz, Hieronymi Károly, ki az első gyakorlati lépést tette a megoldás felé, 
Perczel Dezső, kinek minisztersége alatt kég|jüt az egész törvény. Széli Kálmán 
miniszterelnök és belügyminiszter, a ki a törvény pontos végrehajtását foganatosítja. 

Nyilvánvaló egyébként, hogy az állam nem képes egész kiterjedésében 
megoldani ezt a kérdést. Nevezetesen nem gondoskodhatik azokról a gyerme
kekről, kiket erkölcsi okokból nem lehet a közhatósági felügyeletnek alávetni. 
Azonfelül nem lehet a hét éven felüli gyermekek nevelését az illetőségi köz
ségekre bizni, mert ezek sok esetben sem erkölcsileg, sem anyagilag nincse
nek abban a helyzetben, hogy a rájuk bizott gyermeket tisztességesen neveljék. 
És végül nem szabad megfeledkezni a testi, vagy lelki fogyatkozásban szen
vedő gyermekekről sem. Mindezekről való gondoskodás csak a hatóságoknak 
és a társadalomnak együttes feladata lehet. • - • 

Emberbaráti, nemzeti és sociális érdekek parancsolják, hogy mindenki 
vegyen részt a maga tehetségéhez képest a nagy mentési munkában. Lépje-
hek tömegesen a Fehér-Kereszt egyesület tagjainak sorába, mely egyesület 
az egész országban flókintézeteket állit fel, melyeknek czélja azonos a köz
pont czéljával: felvenni és felnevelni a szükségben szenvedő gyermekeket. 
Mindenki, a ki ebben az agitatióban részt vesz, azonkívül, hogy sok ember
élet megmentésére nyújt módot, hozzájárul' ahhoz a nagy sociális kérdés 
megoldásához is, mely abban áll, hogy a hazának becsületes, munkaszerető 
polgárokat neveljünk és szolgálatot tesz a nemzeti ügynek is, mert azok a 
gyermekek, a kiket az egyesület felnevel, magyarok lesznek. 

Dr. Berend Miklós (Budapest): Újszülöttek helyzete szülőházak és 
koródákon. 

1. Kívánatos, hogy az újszülöttek ép és kóros viszonyainak tanulmányo
zása a szülőházak és koródákon fokozottabb mértékben történjék, e czélból 
az újszülöttek megfigyelésével gyermekorvos bizandó meg. 
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2. A szülőháznak feladata, hogy arra is fordítson némi gondot, hogy az 
anya a gyermekével való bánásra, oktató népszerű iratok, fali jelzőtáblák által 
kitanittassék. 

3. Épen úgy, mint a hogy minden más kórodai beteg, úgy az újszülött 
is kórodai ruhában tartassék; a behozott fehérnemű egyáltalában nem, vagy 
csak kivételesen használandó, de sohasem előzetes kimosás és sterilisálás 
nélkül. 

4. A helyes köldökkezelés criteriumát az képezi, hogy minél kevesebbszer 
jöhessenek érintkezésbe a köldökcsonkkal idegen és így esetleg fertőző anyagok, 
a köldökfertőzés távoltartása, a gyermekek szempontjából, a legfontosabb 
működése a koródának. 

A helyes köldökkezelés elvei: 
a) Az újszülöttet külön bába vegye át. 
b) A köldök lekötése előtt, a lekötési helyen a zsinór összenyomassék. 
c) Lekötés után, de a burok meghúzása előtt, a csonkból, melynek 1—2 

centiméternél hosszabbnak nem szabad lenni, a vér kiszorítandó. 
d) Lekötés után a fürösztés oly gyorsan végeztessék, hogy az újszülött 

le ne hűlhessen. 
e) Fürdő után a csonk pontos letisztítása, legajánlatosabban sublimat-

alkohollal végzendő; legtöbbször az első kötés tisztaságától függvén, hogy 
jön-e létre infectio vagy nem, minden használt eszköz, vagy kötszer absolut 
steril legyen. 

f) A köldökcsonk vatta- vagy gazlebenybe csavarva, a has baloldalára 
hajtatik s két-háromszor a has körül vezetett pólyával rögzittetik. 

g) Ezen kötés a köldök leeséséig nem igen változtatandó, kivéve, ha 
piszkos lett; ilyenkor is elegendő legtöbbször a pólya eltávolítása; ha kötést 
változtatunk, a köldök, különösen tapadása helyén, sublimattal mosassék meg. 
Kötésváltoztatás indicatióját csak a gyermek lázas állapota képezheti; a fürösztés 
a köldök leeséséig korlátozandó. 

li) A köldökcsonk leválása után a gyermek naponta fürdik s száraz 
köldökkezelés, esetleg hintőporok alkalmazhatók. 

5. Szájmosások az újszülöttnél ne végeztessenek; kétségtelennek látszik, 
hogy a száj mosások, bimbókezelés és a soor fejlődése között okozatos össze
függés létezik; miután a helytelenül végzett bimbómosások a soor fejlődését 
elősegíteni látszanak, ezen tényre tekintettel kell lenni és pedig úgy, hogy a 
bimbómosások korlátozandók. 

a) Erős antiseptikus oldatokkal végzett bimbómosások megszüntetik a 
soort, de rhagadok képződését segítik elő ; leggyakoribb a soor fejlődése vízzel 
végzett bimbómosásoknál. 

h) Rhagadok esetén soor gyakran fejlődik; a rhagadok kezelése tehát 
úgy történjék, hogy ez lehetőleg elkerültessék, legnagyobb súlyt kell helyezni 
a tej szívó eszközök sterilisálhatóságára. 

6. Megbetegedett újszülöttek lehetőleg ne adassanak ki házi kezelésbe; 
ha a kóroda nem áll, a mi pedig kívánatos volna minden esetben, lelencz-
házzal összeköttetésben, úgy a koródán kell felállítani egy kórosztályt debilis 
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koraszülött és beteg újszülöttek megfigyelésére, melyen azok anyjukkal tar
tassanak. » * * 

Dr. Deutsch Ernő (Budapest): A koraszülöttek helyzete a szülészeti 
klinikákon. 

Vallon dr. a »Bulletín de l'académíe de médicine de París« 1895-iki 
évfolyamában következőket emliti: »Piusque le nombre des enfants qui naissent 
diminue de plus en plus, essayons au moins de les sauver tout et de les 
éléver pour la patrie.« E kijelentésnek megvan a teljes jogosultsága, mert 
valóban a gyermekhalandóság statisztikája igen szomorú képet nyújt. 

Tanulmányutam, de különösen tisztelt barátommal, Berend Miklóssal egye
temben a szülőintézetekhez küldött kérdőívek révén (melyek később fogják 
megbeszélés tárgyát képezni) világos képet alkottam magamnak a koraszülöttek 
valóban nyomorúságosnak mondható helyzetéről a szülészeti klinikákon; bár 
tagadhatatlan, hogy ezek volnának hivatva e debilis lények megélhetési lehető
ségéhez nagy mértékben hozzájárulni. 

Leghelyesebbnek véltem, ha az olvasottakhoz s a látottakhoz a direct 
megkérdezés útján beszerzett adatokat csatolva, önöknek lehetőleg teljes képet 
nyújtok tárgyamról. E czélból következő pontokból álló kérdőíveket küldtem 
a szülészeti klinikák vezetőségeihez: 

1. Az újszülöttek hány százaléka koraszülött ? 
2. Mily nagy a koraszülöttek halálozási százaléka? 
3. Áll-e érlelő-készülék az intézet rendelkezésére? 
4. Ha igen, desinficiálják-e ? 
5. Mennyi ideig tartózkodik a koraszülött az érlelő-készülékben ? 
6. Az érlelő-készülék javitott-e a halálozási százalékon ? 
7. Érlelő-készülék hiányán, hogy kezelik a koraszülötteket ? 
8. Mikép táplálják a koraszülötteket ? 
Engedelmükkel pontról-pontra haladva, közölni fogom önökkel a kezem

hez jutott eredményeket, párhuzamba állítva őket á tudomány mai állásával. 
A koraszülöttek születési s halálozási százalékát illetőleg táblázataim szám

adataira utalok, e helyen csak nehánj'', az irodalomból meritettet akarok önökkel 
közölni. 

1961 gyermek született 1863-ban a párisi szülő-intézetben, 1320 rendes 
időre, 641 korán. 

Hugenberber közlése szerint Moszkvában az újszülöttek d'^jo-a. kora
szülött. 

19 rendes születésre 1 koraszülés esik Osterlen adatai szerint. 
Fotelét (1895.) összeállítása a »de l'accroissement des enfants nés avant 

terme« czímű munkájából a következő: 
6-5 hóra született 56 gyermek, élve maradt 11, tehát 19-67o 

» » » 55 » 41'97o 
» » » 36 » 69-77o 
» » » 71 » 64-57o 

Budin adata a »femmes en couches et nouveau nés« czímű munkából: 
52*87o élve maradt koraszülött. 

7 
7-5 
8 

/ > • 

» 
» 

» 
» 
„ 

131 
53 

110 
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Az újszülöttek 5°/o-a koraszülött Uffelmann szerint. 
A müncheni szülészeti klinika statisztikája szerint az első 48 órában 

70 koraszülött pusztul el 100 közül. 
Uffelmann szerint 100 élve szülöttre debilen születik 2's Angliában, 

3 "3 Skócziában, 4*4 Bajorhonban, 4*6 Hamburgban, 4's Baselben. 
641 koraszülött közül 127 pusztult el a »maternité de Paris<£ kimutatása 

szerint. 
Aper9u générale de la maison imperiale des enfants trouvés á Moscou 

(1895.) szerint az újszülöttek 47o-a koraszülött. 
55. Annual report of the registrar generál of birth etc. in England (1892.) 

az első életévre 132.463 halálesetet jegyez fel, ezek közül 16.577 újszülött. 
A mint e kevés adatból is láthatják, a koraszülöttek születési százaléka 

csöppet sem megvetendő csekély, a mi a koraszülés kóroktanánál fogva 
— melyről csak rövidesen kivánok megemlékezni — nem is vehető csudának. 
A társadalmi nyomor, a gyári munka, alkoholismus, syphilis, a légző s vér
keringési apparátus megbetegedései s a műleges abortus medenczeszukületeknel 
képezik nagyjában a koraszülés aetiologiáját. 

Tapasztalataim bizonyítják, hogy a szülő-intézetek javarésze vattapólyázá-
sokkal s melegítő edényekkel elégszik meg a koraszülöttek kezelésénél s csak 
kivételesen dicsekedhetnek megfelelő érlelő-készülékekkel. 

Régóta meg volt a szülészekben a törekvés, hogy felvegyék a küzdel
met a koraszülöttek nagy halandóságával; vattába vagy gyolcsba burkol
ták, párnába helyezték, fejükre fejkötőt tettek, két oldalukra s lábvégük
höz melegítő edényeket helyeztek. Naponta kétszer vagy háromszor másságét 
alkalmaztak. Két-három liter borral kevert fürdők, aromatikus s szeszes 
ledörzsölések, aether s moschus bőr alá fecskendése tették teljessé e kezelést. 
A terhesség hetedik hónapján túl született gyermekeknél e módon elérhetünk 
valamit, de az ez időponton aluli szakból származó koraszülötteknél a kezelés 
e módja cserben fogja hagyni az orvost, mert az e korú újszülöttekre határo
zottan áll Gueniot mondása: »Le nouveau né dóit étre couvé, pénétré de 
chaleur«. Daczára annak, hogy elmélet s gyakorlat karöltve szólnak a kezelés 
fenti módja ellen, a szülészek javarésze ragaszkodik az elavult módszerhez. 

Egyptomból származik a madárköltő készülék eszméje. Hippokrates »de 
septimestri et octimestri partu« czimű munkájában említést tesz arról, hogy 
a hetedik terhességi hó előtti szakból származók nem életképesek. Pascaud 
ebből azt következteti, hogy az egyptomiak által az állattenyésztésnél tett 
újitás az emberekre Hippokrates korában alkalmazva nem lett. Tán nem is 
lesz érdektelen, ha Hudelletnek a franczia köztársaság Xl-ik évéből származó 
értekezéséből egy részletet reprodukálok: »Parmi les histoires des enfants 
célébres, Baillet rapporte celle de Fortunio Liceri que sa mére mit au monde 
longtemps avant le terme ordinaire, pendant la fatigue et les ébranlements d'un 
voyage sur mer. Ce foetus n'était pas plus grand que la paume de la main, 
mais son pere, qui était médicin, l'ayant examiné, le flt transporter dans 
l'endroit qui dévait étre le terme de son voyage. La 11 le fit voir a des autres 
médecins. On trouva qu'il ne lui manquait rien d'essentiel a la vie, et son 
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pere entreprit d'achever l'ouvrage de la nature et de travailler á la formation 
de l'enfant avec le mérne artifice, que celui dönt on se sert pour fairé éclore 
les poulets en Egypte. 11 instruisit une nourrice de tout ce qu'elle avait a fairé 
et ayant fait mettre son fils proprement accomodé, il réussit a l'élever et a 
lui fairé prendre l'accroissement nécessaire par l'uniformité d'une chaleur 
étrangére exactement mesurée. II vécut 79 ans, il se distingua dans la science 
par un grand nombre d'ouvrages.« 

Szent-Pétervárra vezet a következő nyom, hol 1835-ben ajánlotta Rühl 
a kettős falú kádat a koraszülöttek kezelésére. 1857-ben Denucée Bordeaux 
városában, 1879-ben Peyraud Livornóban hozott hasonló készüléket alkalma
zásba; fentebbiektől függetlenül alkotta érlelőkádját 1864-ben Crédé s 1884-ben 
tette közzé igen kielégítő eredményeit. 

Winkel állandó vízfürdőivel igen eredményesen dolgozott, de ezek az alkal
mazás nehézkes voltánál fogva nem váltak közkincscsé. 

Mindezen készülékek a köztakarót látják el megfelelő hővel, mi határo
zottan nem mondható elegendőnek, mivel a lehűlés a tüdőfelület révén is 
végbemegy; ezt is kellő meleggel ellátni csupán az igazi érlelőkészülékek 
képesek. Természetes tehát, hogy Tarnier kimutatása, ki az érlelőkádak s a 
couveusök adta eredményeket állitja párhuzamba, utóbbiak javára dönt. Tarnier 
összeállításait röviden közlöm : IS's^o-kal több gyermeket ment meg a couveuse 
azok közül, kiknek súlya. 1000—1500 gramm közt van, mint az érlelőkád, 
az 1501—2000 közt állók közül 9-s7o-ot, l-B /̂o-ot a 2000 s 2500 közt lévők 
közül. 

1880-ban készítette Tarnier készülékét, 1881. november 21-dike óta használ
tatik a »maternité de Paris«-ban, 1882-ben volt kiállítva a genfi kongresszus 
.gyermekhygienikus osztályában. 

E couveuse a tojásérlelők mintájára lett készítve. Kettős falú láda, mely
nek falai köz thermosyphon által melegített viz kering. A készülék tökéletesíté
sére később a hőingadozások pontos meghatározása czéljából egy automatikus 
villamos indicatort s egy higany vagy Regnard-féle regulatort alkalmaztak. 
1883-ban tette közé Auvvard a »moines«-nak nevezett melegítő edényekkel 
hevített, módosított Tarnier couveusét. 

A fa, mint készítési materialis, a desinfectío kivitelének csekély lehetősége, 
a pontatlan hőszabályozás s a gyarló ventilatio hibái a Tarnier-Auward-féle 
készüléknek. 

Számos javításon ment át a Tarníer-féle couveuse. Budin a fűtésen s 
ventilation módosított. Eustache (kinek couveuse Angliában Hearson által lett 
népszerűvé »thermostatic nurse« név alatt) készülékét úgy alkotta, hogy az 
bármely hőforrás által melegíthető. Jó ventílatíoval s pontos thermoregulatorral 
bír Tedeschi couveuse (Padua 1891.). A jó tisztántartás lehetővé tétele szem
pontjából ajánlható a »couveuse aseptique de Rainal fréres«. 

Hutinel fayenceból csínáltatta érlelő apparátusát, ennélfogva jól desinficíál-
ható, hibája a hőszabályozás s szellőzés hiányos berendezése. Fürst (1887.) 
téglákkal melegíti couveusét, könnyen rögtönözhető, de tisztogatása, ventilá-
tiója, hőszabályozása felette gyarlóak. Hochsinger (1894.) és Scherovv & 
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Holt készülékei a fentemiitett összes hátrányokat nem küszöbölték ki. Rotch 
»incubator«-ja jó fűtő s szellőztető berendezésétől eltekintve, még mérleggel 
is bir, úgy, hogy az újszülöttnek a készülékből való eltávolítása mérés czéljá-
ból feleslegessé válik. 1896-ban kezdett Dittre érczérlelő készülékkel kísérle
tezni, ez jól desínficiálható, de ventilátora s thermoregulátora nem állja meg 
a kritikát. Határozottan megérdemli az »idealis« jelzőt Lion készüléke; fémből 
lévén, jól desínficiálható akár antiseptikákkal, akár vízgőzzel, a levegő kívülről 
jut a couveusebe (esetleg ózon, oxigén, vagy balzsamos essentiákkal telítve), 
egy pontos hőszabályozó, az egy ideálisan működő thermosyphon által szolgál
tatott meleg kellő adagolását teszi lehetővé. 

A megbeszélés eddigi tárgyát képező készülékek egy koraszülött befoga
dására vannak berendezve, készítettek azonban oly óriás couveuseket is, 
melyek több koraszülött befogadására is alkalmasak. Pajot, Odile Martin által 
konstruáltatott ily készüléket, de ez szerkezeti hibái folytán nem szolgáltatott 
fényes eredményeket. 4 m, hosszú és 2'5 m. szélességgel készíttetett Colrat 
Lyonban (1896.) egy hasonló monstre couveuset. Szép eredményekkel kecsegtet 
a Bosi és Guidi által a »La pedíatría«-ban ismertetett »sale incubatrící« ; ez 
érlelőkészülék három helyiségből áll, az első couveuse-hőfokkal, a második 
rendes szobahőmérsékkel s egy harmadik átmeneti hőfokkal bíró szobácska. 
Pontos thermométerek s hygrometerek teszik tökéletessé e berendezést. 

Az érlelőkészülék hiánya, hogy közte és a szoba hőmérséke közt nagy 
a különbség, mely által tísztábatételnél s táplálásnál könnyen keletkezhetnek 
meghűlések s ezek folytán tüdőmegbetegedések. Erős 50 koraszülöttön végzett 
.pontos hőmérések alapján azt állítja, hogĵ  a koraszülöttek javarésze nem 
hypothermíkus, mivel az észleletek ^/i része normális hőmérsékű volt, ezeknek 
nincs szükségük couveusere; a hypothermíkus koraszülöttek pedig meg vannak 
fosztva a meleg produkczió lehetőségétől, az érlelőkészüték magas hőfoka 
folytán s egyúttal káros hőkülönbség áll fenn a koraszülött s az érlelő tem-
peraturája között. Sokan károsnak tartják a couveuse színtelen üvegfedő 
lapját. A couveuse ellenzői még két, bonczolatoknál véletlenül talált hyper-
trophia encephalica esetét is felhozták, mint a couveuse által okozott ártalmat. 

E felsorolt hiányokon következő módosításokkal képesek vagyunk segí
teni. A régibb érlelőkészülékeknél a hőmérsékíngadozások, csak pontos hő-
mérések s a hőforrás (thermosyphon, téglák, moines) exact ellenőrzése által 
voltak kikerülhetők, jelenleg automatikus jelzőkészülékek s hőszabályozók 
könnyítenek a helyzeten. A couveuse s szoba közti hőkülönbözet a vatta-
begöngyölés által tárgytalanná válik. 

A régi, fából készült készülékek természetesen nem felelnek meg a mai 
bakteriologíkus álláspontnak; egy couveuse, mely nem desínficiálható s ste
rilizálható akár l7oo szublimáltai, akár 57o karbolsavval vagy gázzal, mint 
Hutinel és Lion modellje, az érlelőkészülék magas hőfokánál fogva ideális 
táptalaj a koraszülött által produkált (bélsár, vízelet, köldökzsínórcsonk) vagy 
kívülről bejutott pathogen csírok részére. így bízvást mondhatjuk, hogy a 
régibb keletű készülékek az újakkal szemben a fertőzés forrását képezték, az 
infectiók ellen úgyis igen csekély ellentállású koraszülöttekre nézve. E fer-
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tőzések eredménye a bőrön tályogok, a tüdőkben bronchopneumoniák, a 
gyomorbélrendszerben e szervek fertőző megbetegedése alakjában jelentkeztek. 
Beható bakteorologikus vizsgálatok tárgyát képezték különösen a broncho
pneumoniák, melyek staphylococcusok, streptococcúsok s colibacillusok által 
okoztatnak. Az első a bőr, a második a tüdő, a harmadik mikroorganismus-
féleség a gyomorbélrendszer révén jut leginkább a szervezetbe. Alig hagyja 
el a megbetegedett koraszülött az érlelőkészüléket, utódja, ha a készülék nem 
tisztitható ki pontosan, hasonló bajban betegszik meg s rendesen el is pusztul. 
Tagadhatatlan tény, hogy orbáncz, diphtheria s szembántalmak a couveuse 
közvetítésével terjedtek koraszülöttek közt. E bántalmak kikerülésére felette 
fontos, hogy a koraszülötteknek külön ápoló személyzete legyen, kik jól mosott 
kezekkel s lehetőleg steril köpenynyel közeledjenek a koraszülötthöz. Kívülről 
jusson a levegő az érlelőkészülékhez, ha ez nem lehetséges, ne jusson oly 
teremből, hol gyermekágyasok vannak elhelyezve, hanem egy oly helyiségből, 
hol legfeljebb 3—4 couveuse áll. Berthod a couveuse odaadó barátja. Erős 
ellenvetésére következőképen felel: »La cause de l'hypothermie des prématurés 
ne" tient pas pour Erős a ce qu'ils en perdent trop de chaleur, mais bien á 
•ce qu'ils en produisent trop peu. L'indication therapeutique n'est donc pas 
tant d'empécher le foetus de perdre sa chaleur que de lui en fournir artifi-
cielement.« A fehér fedőüveget violával helyettesíthetjük, mely a koraszülött 
gázcseréjére állítólag jó (?) hatású ultraviolett sugarakat bocsátja csak a 
couveuse lakójához. Alig képezheti vita tárgyát, vájjon a couveuseben való 
hosszú tartózkodás okozhat-e »hypertrophía cerebri«-t avagy nem, valószínű
leg »encephalitis diffusa congeníta Vírchow« véletlen összetalálkozása az érlelő-
készülékben való hosszabb tartózkodással. Az emiitettem követelményeknek 
majdnem csak Lion készüléke felel meg, ez könnyen sterílísálható, kitűnő a 
hőszabályozása, a levegő szűrve, kívülről (Fochier), Landais kisasszony aján
latára oxygennel telítve (mi a tüdőlégtelenségre s cyanosisra állítólag jó hatás
sal van), kellő nedvességgel ellátva kerül a koraszülötthöz. 

Lion készüléke után, vagy talán előtt is említendő az érlelőszoba, 
melynek Bosi s Guidi közleményei óta igen nagy a jövője; az érlelőszoba 
nagy mérvben segít ama hiányon, hogy nagy a hőkülönbözet a couveuse s 
szobahőmérsék között. A monstre couveusenek nagy hibája, hogy lakói köny-
nyen fertőzhetik egymást, úgy, hogy egész sepsis endemiák fejlődhetnek egy 
ily érlelőhelyíségben. 

Összegyűjtött adataimból kiviláglik, hogy 33 klinika közül csak három 
rendelkezik Lion-féle couveuse-sel (Dublin, Gént, Santiago de Chile), 12 dol
gozik Tarnier-Auward érlelővel, 11 megmaradt conservativen a vattabegön-
gyölések s melegítő edények mellett. Alig lehet tehát vita tárgya, hogy kell-e 
itt a viszonyokon javítani avagy nem. 

Az érlelő hőmérséke alkalmazkodjék a koraszülött hőmérsékéhez, e czél-
ból pontos hőmérések végezendők a koraszülötteken. Az érlelőszobáknak 
nagy hátránya, hogy bennök a hőmérsék índividualízálása ki van zárva. 
Minél alacsonyabb a koraszülött hőmérséke, annál magasabb legyen az érlelő 
temperaturája. A koraszülöttek különbözően reagálnak a couveuse hőfokára. 
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egyik kék lesz s fuldoklik, mig a másik testszine sárgába játszik s sclerema 
lép fel, ez is bizonyíték az érlelő hőmérsékének egyének szerint való beállí
tásának szüksége mellett. Colrat SO -̂ot, Tanier 32''-ot, Pinard 34"-ot ajánl 
átlagos hőmérséknek. Ha a hőmérsék 35'̂  fölé emelkedik, a gyermekek nyug
talanok lesznek, kiabálnak, excessiv magas hőmérséknél — mi állatkísérletek 
által bebizonyított tény — a myosin megolvad s a sziv beszünteti össze
húzódásait. Ha a koraszülött állapota annyira javult, hogy az érlelőből való 
kivételre gondolhatunk, fokozatosan csökkentsük a couveuse temperaturáját; 
ezen átmenet felette meg van könnyítve Bosi s Guidi »sale incubatrici«-jénél. 

Adataim bizonyítják, hogy a koraszülöttek elbocsátási ideje rendesen 
összeesik a gyermekágyas elbocsátásának időpontjával. Ez tulrövid idő arra, 
hogy a koraszülött annyira erőhöz jusson, hogy couveuse s orvosi felügyelet 
nélkül vegye fel a küzdelmet a külvilág esélyeivel. Koraszülöttek anyái csak 
azon esetben bocsátandók el, ha gyermeküket táplálni képtelenek, ez esetben 
helyet kell csinálniok más gyermekágyasoknak; de az újszülöttnek tovább is 
az intézetben tartása egy »conditio sine qua non«. Genf, Grenoble, Lausanne 
s Prága állanak ezen az állásponton, a többi intézet a koraszülöttekkel mit 
sem törődve, rövidesen bocsátja el őket anyjukkal együtt. ' 

A couveuse-zal elért eredményekről adataim alapján nem tudok be
számolni, mivel egyetlenegy számadat sem áll rendelkezésemre, a feleletek 
csupán »igen, bizonyosan, valószínűleg* megjegyzésekből állottak; e hiányt 
az irodalomból merített néhány adattal akarom pótolni. Berthod »la couveuse 
et le gavage á la maternité de Paris« czímű munkájában összehasonlítja az 
1876—1881 időszakot az 1881—1886-éval, az elsőben a másodiklíal szemben 
érlelőt még nem használtak; az eredmény egy fél hónappal való javulást 
tüntet fel, úgy, hogy pl. a hat hónaposnak annyi kilátása volt az életre, mint 
•az első időszakban a terhesség 6'5 hónapjából származott magzatnak. 

Részletezve e kimutatás a következő: 
6 terh. hónapból megmaradtak I. szakban O'/o, 
6'5 » » » » 
7 » » » > 
7 '5 » » » » 
8. » » » » 
8*5 > » » » 
9 » » » . 

Sclerem'ában szintén Berthod szerint az első szakban 181, a másodikban 
•9 (605 közül) pusztult el. 

Maíllart »quelques réflexíons sur le fonctionnement et le résultat des 
couveuses Lion« (1896) czímű munkája szerint 20 koraszülött (1010—2700 gr.) 
közül 70°/o maradt élve. 

Queírolo szerint (»les couveuses d'enfants et le gavage« 1897) 12 kora
szülött közül (1300—2350 gr. közt) 10 maradt meg. Hutinel 55 esete közül 

"(1150—2000 gr.) 25 maradt élve. 
Johanessen (»Bemerkungen über die Behandlung atrophischer Kinder in 

Couveuse« 1896.) 10 közül (1540—3250 gr.) ötöt vesztett el. 

0»/o, • 
21-5 
39 
54 
78 
88»/o 
98 

II. szakban 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

307o 
58 
63-7 
78-7 
85-9 
91-6»/o 
Sl^o/o 
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Ciando szerint (»la maternité Lion de Nice pour enfants nés avant 
terme<' 1895.) 185 közül (1800—2900 gr.) 133 lett megmentve. 

Roux (»étude sur l'élevage artificiel des enfants nés avant terme ou 
faibles« 1891.) 37 koraszülöttnél (900—2700 gr.) 357o halálozást észlelt. Lion 
couveuse-zal dolgozott. 

Budin (»femmes en couches et nouveau nés« 1897.) egy bronchitis-járvány 
daczára a koraszülöttek 52*8''/o-át volt képes megmenteni. 

A következőkben néhány szóval az érlelő indicatiojáról akarok meg
emlékezni. Hudellet. véleménye : »I1 est incontestablement prouvé qu'il y a 
des femmes qui accötichent, á 7 mois, d'enfants, aussi forts et aussi vigoureux 
que s'ils en avaient neuf et inversement.« Hasonlóan nyilatkozik Tarnier: 
»tous les prématurés ne sönt pas debiles et tous les nouveau nés débiles ne 
sönt pas des prématurés.« Fenti két szerző szakszerű megjegyzése szerint a 
kor nem elegendő az érlelőbe tétel megállapítására. 

Auward véleménye a következő: »Depuis l'installation des couveuses á 
la maternité, tous les enfants, qu'els qu'ils soient; pesant moins de 2000 gm. 
sönt, á trés peu d'exceptions prés a placés dans la couveuse.« Berthod és 
Auward táblázatai mutatják, hogy kor s siily egybevetése szükséges a javaslat 
jelállitására. 

26 gyermek 2000 gm. alatt 8-dik hóban s ez időn túl. 
9 » 2000 » felett 8-dik hó alatt. 

48 > 2000 > alatt 8-dik hóban, 7 időre született. 
52 » 2000 > felett 8-dik hó alatt, kettő 6 hóra. 

32° alatti koraszülöttek couveuse-ba tételét javasolja Budin. Nem mulaszt
hatom el, hog3̂  e helyen ismételve meg ne emlékezzem Erős kitűnő munká
latairól, ki 50 egyénen 1150 mérést végezett s ezek alapján a koraszülötteket 
3 kategóriába osztja: 19 rendes, 18 lázas (különböző betegségek folytán) s 
13 hypothermiás koraszülött, utóbbiak részére tartja leginkább indikáltnak Erős 
az érlelő alkalmazását. Kor, súly, hőmérsék tehát a couveuseba tétel javala-
tának felállításánál a számbaveendő tényezők. 

Az érlelő ellenjavalatait rövidesen következőkép fejezhetjük ki, minden 
mikroorganismusok által okozott kór szigorú contra-indicatioja az érlelő betéteinek. 

Mielőtt a koraszülöttek táplálásáról értekeznék, még néhány, a kora
szülöttek kezelésében eléggé fontos tényt kivánok felemlíteni. A fürösztés 
után gyakran collabál a koraszülött, ajánlatosabbak a meleg szobában történő 
mosdatások. Kétszer naponta alkalmaz szép eredménynyel Hutinel 10 cm'-nyi 
mesterséges savó-befecskendést. 

A Budin ajánlotta késői köldökalákötés igen szép eredményeket ád; 
Budin módszere előtt 18"887<> volt a koraszülöttekbeni veszteség Kolozsvárott 
(Engel kimutatása szerint), Budin módszerével 13"5l7o-kal javult, az elhalálozás. 

Vatta a melegveszteséget, de a melegfelvételt is akadályozza, a vizeletet 
nem szivja fel magába, használat után eldobandó ; e hátrányokkal a gyolcs 
nem bir, ennélfogva ez anyag ajánlható a koraszüllöttek begöngyölésére. 

Felette fontos szerepet játszik a koraszülöttek ápolásában a táplálás. 
Csekély gyomorkapaczitás, gyenge szopóképesség, gyarló emésztés jellemzik 
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a koraszülött gyomor functióit; ezeknek megfelelően kis, könnyen emészthető 
tápmennyiség gyakori adagolása ajánlatos. Chablont követni nem szabad, 
individualisálni kell a magzat erőfoka szerint. 8—10 gm. óránként, éjnek 
idején 2 óránként igen gyengéknél, erősebbeknél 20—40 gm. 2—3 óránkénti 
éjszaka 4 óránként. Lágybimbójú, könnyen secernálo emlőhöz fektessük a 
szopni képes koraszülöttet. A örülés után első hetekben lévő dajkák tejük 
albumindús volta folytán ajánlatosak koraszülöttek részére. A szopás befejezte 
után az emlő kinyomandó vagy kiszivandó, nehogy a tej elválasztása meg
szűnjék. Szigorú ellenőrzés alatt álljanak a dajkák, egy szoptató nő csak egy 
magzatot tápláljon, különösen, ha ez septikusan megbetegedett. A bimbó
kezelésre s rhagadképződésre legyünk ügyelettel. A szopásra képtelen kora
szülöttet tápláljuk kanállal szájon, avagy minden belégzést bevárva (méthode 
de Henriette) orron át. A Tarnier által Loraintől átvett s a gyakorlatba be
vezetett u. n. gavage, t. i. táplálás a 13—15 cm. mélyen bevezetett steril 
gyomorsondával felette ajánlatos. Óvatos bevezetésnél trauma létrejötte ki van 
zárva. Kismennyiségű tej lassan vezetendő be, ellenkező esetben hypernutritio 
gyors súlyemelkedésekkel áll be, mely rendesen gyászos végű gyomorbél
megbetegedéseknek előjele. Ha anyatej nem áll rendelkezésünkre, levessel 
higitott tejet (viz Mme Henry szerint elvetendő a tejhigitásnál), peptonizált, 
avagy szamártejet használjunk. A táplálék csírmentességére szigorúan ügyel
jünk, mert a gastro-intestinalis úton keletkező sepsis koraszülötteknél nem 
kivételes. Passini, ki a bécsi »Jubiláumsausstellung« csecsemőosztályát vezette, 
a magzat testsúlyának 16°/o-át képező tej adagot nyújtatott a koraszülöttnek ; 
e mennyiség egy 5 gm. folyadék befogadására képes kanálra átszámítva, órán
ként háromszoros adagolás mellett, naponként 18 étkezésnél 270 gm.-ot tett ki. 

Berthodnak a »gavage«-al a »maternité de Paris«-ban elért eredményei 
a következők : 

ii 9 -dik terhességi hónapból 7 gavage, 4 él, tehát 57'1 százalék 
a 9 » » • 
a 8-5 ;. 
a 8*5 » » 
a 8 » » » 
a 8 » » » 
a 7'5 » » » 
a 7'5 » » » 
a 7 » » » 
a 7 » » » 
a 6*5 » » » 
a 6'5 » » » 
a 6 » » » 
a 6 » » » 

Az előadottakból meggyőződést szerezhettünk arról, hogy a koraszülöttek 
hygienéje egy elméletileg szépen s bőven feldolgozott része az orvosi tudo
mánynak ; sajnos, a gyakorlat az elmélettel nem tartott mindenütt lépést s 
Tarnier kijelentése: »gráce a l'emploi de la couveuse et du gavage, on peut 
sauver sept ou hűit fois plus d'enfants nés avant terme, qu'on ne le falsait 
avant« a párisi maternitén kivül édeskevés intézetre alkalmazható. 
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Dr. Bókay János végtelenül sajnálja, hogy a kérdés tárgyalásánál hazai 
szakemberek (Erőss, Doktor Sándor) nincsenek jelen. Igen fontosaknak tartja 
az előadók enuntiatióit, de nem mindenben ért velők egyet. Berend resumé-
jének 1. pontjához teljesen hozzájárul s maga is szükségesnek tartja, hogy 
az újszülöttekkel való foglalkozás kivétessék a szülészek kezéből s a gyer
mekorvosok foglalkozásának tárgyát képezze. A 4, pontban foglalt köldök
csonk kezelését illetőleg, miként azt már e tárgyról más helyen folytatott 
vitában megtette, nem osztja Erőss és iskolájának azon propositióját, mely
hez lényegében Berend is hozzájárul, tudniillik: hogy a köldökcsonk gyorsabb 
munificalódásának biztosítása czéljából rövid köldökcsonk képeztessék; fon-
tosabbnak tartja, hogy a köldökcsonk munificatiója rationalisabb kezeléssel 
biztosittassek. Ha a köldökzsinór rövid távolságban köttetik le, úgy még 
a koródán gyakorlott személyzetnél is gyakran megtörténhet a köldökzsinór 
omphalorrhagiától és esetleges köldökinfectiótól követett rongálódása. Termé
szetes, hogy a kisebb gyakorlottságú és ügyetlenebb magánbábánákez gyak
rabban következnék be s ezért a rövid köldökcsonk képzésének gji^korlatba 
hozatalát nem tartja kívánatosnak. Nem osztja Berend és Deutsch álláspont
ját az újszülöttek fürösztésének kérdését illetőleg sem, kik az első fürdő után 
a köldökcsonk leeséséig kívánják a fürösztést elhalasztani. Az újszülött bőré
nek gondozása már a faggyúmirigyek hypersecretioja miatt is a naponkénti 
fürösztéseket megkívánja, mert különben bekövetkező intertrigok és felhám
hiány, valamint bőrerrosiók utján könnyen jöhet létre a bőr utján infectio, ha 
az a fürösztés elhagyásával a köldökcsonk részéről állítólag ez utón jobban 
kizáratik. Szükségesnek tartja, hogy ne csak a köldökcsonk és köldökkör
nyék, hanem a bőr felületén általában lelhető baktériumok mennyisége és 
azoknak a fürösztés által való befolyásolása vizsgálatok tárgyát képezze. 
Hogy a többi proponált reformok a szülőházak berendezését illetőleg még 
eddig nem valósittattak meg, a modern hygienikus eszmék térfoglalásával 
igazán nem érthető, áll ez első sorban azon mostohaságról, melylyel az új
szülöttek ruháztatása a szülőházakban történik. Egy másik anomáliája a klini
káknak, hogy csak addig foglalkoznak az újszülöttel, mig a köldökcsonk 
beesik. Pedig debilis, koraszülött és újszülött gyermekekre szükséges, hogy a 
szülőházakban velük tovább foglalkozzanak, annyival inkább, mivel ennek 
lehetősége kórházakban nincs megadva. Osztja azon álláspontot is, hogy 
modern szülőkóroda keretében a koraszülöttek részére szükséges helyiségek 
és készülékek okvetlenül megkívántatnak. 

Dr. Hugonnay Vilma: Teljesen osztom Bókay tanár álláspontját a 
köldök kezelését illetőleg. A köldökcsonkot 5—6 cm. hosszúra hagyni tartom 
legczélszerűbbnek. Az újszülött fürösztését illetőleg is nem az előadó, hanem 
Bókay tanár álláspontját tartom helyesebbnek. Ellentmondok Berend azon 
állításának is, hogy a csecsemő szája ne legyen naponta kimosva. Igaz, 
hogy a rhagadok a soor keletkezését is előmozdítják, de hogy a rhagadok 
elő ne jöjjenek, arról gondoskodhatunk az emlőbimbó előzetes edzése által. Ha 
tehát olyan első szülőknél fordulnak rhagadok elő, kik hetekig orvosi észlelés 

9 
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alatt állottak terhességük utolsó ideje alatt, akkor az az illető orvos hibájául 
rovandó fel. A szájmosást azért tartom szükségesnek, mert ha netalán vala
mely szájbaj előfordul, könnyebben juthatunk az olyan gyermek szájnyák
hártyájához, ki már hozzá volt szoktatva a szájmosásokhoz. Ha csakis kórodai 
ápolásról volna szó, elengedném a szájmosást, az újszülött fürösztését a köl
dökzsinór leeséséig; de a magánpraxisban nem. Minden a mi a kórházakban 
történik, kiszivárog a magángyakorlatba. Már is találkozunk szülésznőkkel, 
kik az újszülött gyermeket nem fürösztik az alsóbb néposztálynál, mert ők 
akkor voltak a klinikán, mikor ott ily irányú kísérletek folytak, vagy ily kísér
letekről más szülésznőktől hallottak. Hogy a tisztaság a legfontosabb tényező 
a gyermekápolásban, az magától értetődik, ezért fürösztést és szájmosást 
megkövetelek a csecsemő ápolásánál. 

Dr. Szinesi József csatlakozik azon propositióhoz, hogy a szülőházak
ban fali táblákon volnának a szülőnők a csecsemő ápolásáról kitanitandók. 
Miután Berend előadásában nem hangsúlyozta azon időt, melyet be kell 
várnia az újszülött megszületésétől a köldökcsonk lekötéséig, hangsúlyozni 
kívánja, hogy a lekötéssel sietni nem szabad, hogy igy mennél több vér ára-
moljék a placentából a magzatba. Búvárok kimutatták, hogy 50—100 gr.-nyi 
vér az, mely ha a lekötéssel sietünk, veszendőbe megy. Meg lehetne akadá
lyozni sok halvaszületést, debilitas congenitat, enaemiát, sinylődést minden 
consequentiáival az élet első napjai, hónapjai és éveiben, ha minden orvos és 
bába lehetőleg sok időt szentelne mindenkor, még teíszhalottság esetében is, 
a piacentaris szak megfigyelésére és kivárására. Várja meg, mig a köldök
zsinór jellemző opálszint és consistentiát ér el és akkor kösse le. így az 
újszülött nem fog kevesebb vért vinni magával az életbe, mint a mennyit 
neki a természet szánt. 

Dr. Temesváry Rezső: A köldökzsinór bekötésénél ő is Bókay tanár 
álláspontján áll, mert meglehetősen irreleváns az infectióra az, hogy mily 
hosszú csonk marad vissza, mert a fertőzési kapu úgy rövid, mint hosszú 
csonk esetén ugyanaz, t. i. a metszlap felületének megfelelő nagyságú. Szóló 
is sokkal nagyobb veszélyt lát a rövid csonknál kikerülhető rongálástól és az 
ennél könnyebben létrejövő sérülésektől, mint attól, hogy hosszabb csonk 
esetén több szövet van kitéve az esetleges gangraenasialásnak. A rhagadok 
kezelését illetőleg igazat ad az előadónak, hogy erős antisepticumok kerülen
dők a bimbók mosásánál, mert rhagadok keletkezését előmozdítják; másrészt 
pedig a tiszta vizzel való lemosás is kerülendő, mert ez a soor fellépését 
segiti elő. Szóló elvárta volna előadótól, hogy a középutat, a gyenge anti-
septicumokkal való mosásokat ajánlja, melyek nem oly marók, hogy bimbó
repedéseket előidéznének, ellenben elég erősek ahhoz, hogy a soor keletkezé
sének elejét vehessük. 

Dr. Berend Miklós : A fürösztés kérdésével nem mer ma még állást 
foglalni, de feltétlenül szükségesnek tartja a megkívánt experimentális vizs
gálatokat. 
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Igaz, hogy rövid köldökcsonknál nagyobb a vongálás, mint a hosszúnál, 
de a rövid csonk hamarább szárad be s igy az infectió mégis kevesebb. Ha 
a fürösztés naponta történik, úgy ez a vongálás mindennap ismétlődik és 
károsabb hatású, mert a második naptól kezdve az amnion már nem tapad 
és valódi anj^aghiány van jelen. 

A mi a száj mosások káros voltát illeti, az Epstein vizsgálatai óta any-
nyira közismert dolog, hogy alig képezheti vita tárgyát és pedig felszólalóval 
ellentétben sokkal inkább káros a magángyakorlatban, mint a kórházban. 
A hig antisepticumok mindenesetre megfontolás tárgyát kell, hogy képezzék. 

Dr. Deutsch Ernő: Tévesen értelmezték szavait, mert ő nem nyilatkozott 
a fürösztés ellen, hanem a collapsus kikerülése czéljából ajánlja a koraszülöt
tek mosását meleg helyiségekben. Hivatkozik Schmiedt munkájára, ki saját 
debilisen és korán született gyermekén tett tapasztalatok álapján ajánlja az 
ilyetén eljárást. 

Elnök felolvastatja Dr. VioUnak a konstantinápolyi Szt-György kórház 
igazgatójának a kongresszus orvosi szakosztályához czímzett üdvözlő táviratát. 

Dr. Politzer Alfréd (Budapest): Csecsemők védelme, különös tekin
tettel a bölcsődék, csecsemőmenhelj^ek és csecsemőkórházak kérdésére. 

A következőkben nem a lelenczházakban ápolt, illetve azok felügyelete 
alatt álló gyermekekkel akarunk foglalkozni, hanem a (legalább részben) házi 
gondozás alatt levőkkel, nevezetesen a legszegényebb proletár és munkásnép 
csecsemőivel. 

Az első életév legtöbb megbetegedését, ill. halálozását a rósz táplálás 
okozza; a csecsemők védelme első sorban eme viszonyok javításában fog 
állani. A4inden táplálás között a legelőnyösebb az anya általi táplálás. 

Ennek elősegítésére alakitandók: 
1. Egyesületek a Cadet de Gassicourt által alapított »Soc. pour propager 

l'allaitement maternel«-hez hasonló szervezettel. (Segély anyák számára a 
szoptatás ideje alatt, felügyelet uri nőkből álló bizottság által.) 

2. Csecsemőmenhelyek (anyák felvételével); milyen pl. a Gröbscheni 
(Boroszló mellett) Soltmann tanár által szervezve. 

3. Bölcsődék (Créche). Vegyes táplálásra anyatej és tehéntejjel. Ez insti-
tutiónak sok ellenzője van (Pfeiffer E.), de ha helyes hygienikus aparatussal 
rendelkezik, kitűnő eredményeket mutatnak fel, (Biedert, Hagenbach-Burkhardt 
Die Krippen und ihre hyg. Bedeutung 1899.) 

A megbetegedett csecsemők részére, ha házilag nem kezelhetők: 
4. Csecsemőkórházak. Ezek nagy ápolói apparátust igényelnek a külön

ben gyakori bélinfektiók miatt. (Heubner.) 
További védintézkedések: 
5. A gyermekgondozás és táplálás elveinek rövid népszerű összefog-
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lalása és terjesztése a kormányok által. (Az »Acad. de médecine« instructió 
mintájára.) 

6. A belügyministeriumokban egészségügyi felügyelők ellenőrizzék a 
csecsemők sorsát. 

Dr. Vámos Gyula (Budapest) : A dajkaságba kiadott gyermekek 
orvosi felügyelete. 

Mint a budapesti »Országos Első Gyermekmenedékhely« orvosa tiz év 
óta őrködöm a fővárosi hatóságok által reánk bizott és az egyesület által 
saját költségére felvett elhagyott gyermekek egészsége felett. Az utolsó évek
ben átlag 700 gyermeket gondoztunk évenként, kik közül körülbelül 300 
csecsemő volt. A gyermekek közvetlen orvosi felügyeletem alatt állottak; 
minden csecsemő — még a szomszédos falvakban ápoltak is — havonként 
legalább egyszer szemem elé került s igy kinézésükről, gondoztatasukrol saját 
magam győződhettem meg az egyesület központi intézetében ápoltjaink részére 
fentartott ambulatoriumon. Az ápolási, felügyeleti és az orvosi ellenőrzési rend- • 
szert a kiadott gyermekekkel szemben semmi költséget sem kiméivé 29 év 
tapasztalata nyomán fejlesztettük ki. 

A közellátásra szoruló s elhagyott gyermekek eltartásában általában két 
irányt látunk manapság érvényesülni Az egyik a lelenczházi rendszer, a másik 
a német vagy protestáns lelenczápolási mód, mely eddig nálunk Magyarorszá
gon is divott s mely a fenti gyermekekről való gondoskodást az illetőségi 
község terhére rójja; mig az előbbi szerint róluk bizonyos életkorig az állam 
gondoskodik. 

Nem czélunk jelenleg taglalásába bocsátkozni annak, hogy melyik lelencz
ápolási systhema czélszerűbb, humánusabb, csak annyit óhajtunk megjegyezni, 
hogy az elhagyott gyermekek érdekében nem kell mindent az állam merev 
omnipotentiájától várni, hanem — mint a szegényügyben általában — az 
álladalom és a humanismusában is szelídebb társadalom karöltött, .együttes 
működése a legáldásosabb. 

A lelenczházak és hasonló czélú jótékony társadalmi intézetek rendszerint 
csak rövid ideig tartják a felvett kisdedeket az intézet falain belül, hanem 
okulva a hosszabb ideig tartó összezsüfolás szomorú tapasztalásain, a mint 
a csecsemő egészségi állapota megengedi, lehetőleg gyorsan külső ápolásba 
adják őket. 

Hügel szerint minél tökéletesebb a lelenczházak organisatiója a felvétel, 
intézeti ápoltatás, a kiadásra kerülő gyermekek stransportja, ezek megfelelő 
ruházattal való ellátása, a külső tápanyák beszerzése s megválasztása, ezek 
díjazása s felügyelete, a gyermekek orvosi ellenőrzése s gyógykezelése körül, 
annál kevesebb pusztul el közülök az intézetben s külső ápolásban. 

Ha ezen futólagosan érintett elvek szemmel tartásával kerül is ki a 
gyermek a lelenczházból a dajkaságba, mégis most következik igazán a 
gyermekmentési feladatnak oroszlánrésze. A lelenczházi rendszer ma már 
semmi gáncs alá sem eshetik gondolkodó ember előtt; azonban az oda való 
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felvétel lehet még oly liberális is, a csecsemők intézeti ápolása, táplálása állhat 
a modern paediatria és hygiéne még oly magas fokán, de ha a külsÖ ápolásba 
kerülő gyermek további ellátása rósz, hiányos, ha a tápanya értelmetlen, 
hanyag, sőt lelkiismeretlen ; ha hiányzik a szigorú felügyelet és szakszerű orvosi 
ellenőrzés, mely kell, hogy éber szigorral nógatva, buzditva folyton körülvegye 
a megfizetett, szeretetre szoruló kisded bölcsőjét: úgy, mint a lelenczügy tör
ténete mutatja, a menedékházak első mentési munkája kárba veszett igyekezet 
marad csak. Ebben a korban, az első életévben legnagyobb a gyermekhalandó
ság általában, mennyivel inkább van ez igy a lelenczeknél. Ekkor fejtsék ki 
a hivatott körök tőlük telhető módon éberségüket s nyert ügyük lészen. 
Bátran állithatjuk, hogy a kiadott csecsemők további felügyelete s szak
szerű orvosi ellenőrzésének módjából tűnik ki leginkább, vájjon az elhagyott 
gyermekek gondoztatásával megbízott állami, vagy társadaírhi intézmény hivatá
sának magaslatán áll-e, mert abban nyilvánul igazán a gyermekek sorsa iránt 
való őszinte érdeklődése. Mindezek biztos fokmérője pedig ezen gyermekek 
csecsemő-korbeli halálozási aránya. 

Statisztikusok összhangzó véleménye szerint a törvénytelen gyermekek 
halandósága felével több, mint a házasságban születetteké, a lelencz gyermekeké 
pedig kétszerese, sőt több is. 

A múlt század végén s e század elején a lelenczek mortalitása Franczia-
országban 907o, Londonban 84°/", Nápolyban 807o, Brüsselben 797o, Bécs
ben 7270-ra rúgott, nem is szólva Oroszországról, hol még e számokat is 
meghaladta. Ma a viszonyok már javultak. Faragó táblázatos összeállitásai 
szerint Olaszországban az egy éven aluli törvénytelen gyermekek halandósága 
átlag 26—30% között ingadozik, sőt egyes lelenczházakban 10—127o- Franczia-
országban átlag 307°! Belgiumban 24—2570, Spanyolországban 27—287«, 
Oroszországban 29—397*, Svédországban 2570) Ausztriában a házasságon 
kivül született csecsemők halálozási aránya 23—3670-ot tesz ki; a prágai és 
bécsi lelenczház e tekintetben 30—407o-ot mutat fel. Hazánkban a törvény
telen gyermekek halandóságára vonatkozólag biztos adataink nincsenek. 
Szalárdi a hetvenes évek végén Budapestről a közeli falvakban dajkaságba 
küldött ezen szerencsétlenek halálozását közel 907o-ra becsülte, mint vissza
riasztó eredményét a felügyelet lanyhaságának. 

Az elmondottak után nem sokat hibázunk, ha Európa államaiban az első 
életévben elhalt, közellátásra szoruló, elhagyott gyermekek halálozási százalé
kát átlag 307o-ra becsüljük. 

Ha a lelenczházakat és a protestáns rendszert tanulmányozzuk s a fenti 
halálozási számadatok egymáshoz közeledő eredményeit összevetjük, ugy lát
szik, mintha az elhagyott gyermekek halandóságának csökkentésére minden 
lehető meg is történt volna. 

Nem óhajtok itt a lelenczeknek az egyes országokban dívó felügyeleti 
módjaira kiterjeszkedni, mert nagyjában ugyanazon formára vannak szabva 
valamennyien. A lelenczház által kiadott gyermek az illető községi lelkész 
s elöljáróság felügyelete alatt ápoltatik, a mint azt a törvény előírja; beteg
ségében a községi, vagy kerületi orvos segélye kéretik ki. A lelenczház csak 
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annyiban törődik sorsukkal, hogy utazó felügyelőket, orvosokat tart, kik meg
szabott időközökben felkeresik a falvakat s ellenőrzik gondoztatásukat. Rend
szeres orvosi ellenőrzésről nem sokat olvasunk. 

Olasz-, Spanyolországban, hol a nép vallásos s nemzeti érzületének 
kiegészítő részét teszi az elhagyott gyermekek sorsa iránt való őszinte érdek
lődés, ezen sablonos felügyeleti mód elegendő is; ott ellenben, hol ezen 
gyermekek befogadására vállalkozó népréteg alacsony intelligentiája a gyer
mekápolás és táplálás legelemibb részével sincs tisztában, vagy hol csak 
tisztán keresetforrásnak tekintik a dajkaságba vételt, ott bizony tapasztalás 
szerint nem elegendő a rendesen papíroson maradt dajkaságí törvények és 
szabályrendeletek halmaza, sem a dajkakönyvben felsorolt, de soha el nem 
olvasott ápolási utasítások, hanem tettekkel, fáradságos, de életet mentő után
járással kell az illető intézetnek a dajka tudomására hozni, hogy a reá bízott 
csecsemő nem a senki gyermeke. Ezért elkerülhetetlenül szükséges, hogy 
ezen kisdedek sorsa szorosabbra fűzessék a lelencz-, vagy menedékházhoz. 

Fentartva az eddigi hatósági felügyeletet, de meg nem elégedve vele, a 
vidékenként csupán a kiadott gyermekek jóvoltára felügyelő és a központi 
intézettel szoros kapcsolatban álló, kevés számú, de tapasztalt nőkből alakult 
egyesületekre kellene bízni a csecsemők gondoztatásának felülvizsgálását, 
melyeket azután jól fizetett s a lelenczházaknak felelős orvos, ki lehet ható
sági orvos is, támogatna szakszerű orvosi ellenőrzésével, ki rövid egészségi 
naplót vezetne s az időnként kiküldött ellenőrző orvosnak a körében elhelye
zett lelenczekről igy bő felvilágosítást adhatna. Ez által a gyermekek fel
ügyelete s orvosi ellenőrzése lehetőleg centralizálva lenne. 

A budapesti országos első gyermekmenedékhelynél az elhelyezést, ápol-
tatást, felügyeletet, sőt részben a gyógykezelést illetőleg is a gyermekekről 
való gondoskodás teljesen az intézeti főorvos kezében összpontosul. A felvett 
csecsemők közül csak a súlyos betegek és veleszületett gyöngék tartatnak az 
intézetben, fogadott dajkák emlőjén, az egészségesek azonnal az elég nagy 
számmal rendelkezésre álló szoptató anyákhoz kerülnek, hol egyrészük 
magánosan szopik, a legtöbb azonban tejtestvérével osztozik az emlőn; lehető
leg hat hónapos tejre adjuk a csecsemőket, midőn a dajka saját gyermeke 
már nem szorul kizárólag az anyatejre. A fővárosi dajkák lakásviszonyai az 
intézeti egyik orvos által előlegesen megvizsgáltatnak, a vidékiektől hatósági 
s orvosi bizonyítványt követelünk. Az egyesületi szürkenénék minden egyes-
gyermeket hetenként lakásukon felkeresnek s tapasztalásukról írásbeli jelentést 
tesznek. A csecsemőket a dajkák félhavonként bemutatják a központi intézet
ben tartott rendelésen. 

Nem óhajtok összehasonlítást tenni a mi intézetünk évi 300 és a kül
földi lelenczházak ezrekre menő csecsemő ápoltja között, de mégis érdemesnek 
tartom egyesületünk 29 éves működésének rövid áttekintésére felhívni a figyel
met, nevezetesen a mortalitás szempontjából, előre bocsátva, miszerint mi 
minden a hatóságok-, vagy kórházaktól hozzánk küldött gyermeket felvettünk, 
tehát egészségeset, beteget egyaránt, sőt sokszor haldoklót is. így az 1898. 
évben ápolt 286 csecsemő közül 103 betegen hozatott intézetünkbe, 27 pedig 
könnyebb volt, mint 2V2 kilogramm súlyú. 
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Ha halálozási statisztikánkat megfigyeljük, úgy azt látjuk, hogy az egye
sület működésének első négy esztendejében — midőn csak az általános halá
lozásról tudunk beszámolni — az évi ápoltaknak körülbelül fele halt el. A kö
vetkező évben, 1874-ben az egyéven aluliaknak halálozási aránya még 45"4°/o 
volt. Innét kezdve az évi létszám fokozatos emelkedésével a csecsemők halandó
sága alább száll, de még mindig 20—30 százalék között mozog, tehát meg
felel a fentebb emiitett átlagos európai mortalitásnak e tekintetben ; az általános 
halálozási arányszám e mellett évről-évre javul. 1887-től az első életévben 
lévő gyermekek mortalitása 20 százalék alatt van már, csak két izben, 1894 
és 1896-ban szökik e fölé, mig az általános halálozási arányszám alig 11 "/o, 
sőt többször lO^o-nál kisebb. Tiz évi átlagot véve, a csecsemők 18'27o, mig 
az összes ápoltak 9'3°/o halálozást tüntetnek fel. Tehát eredményeink nemcsak 
kielégítők, hanem az ismert lelenczházakéinál kedvezőbbek. 

Aligha csalódunk, midőn felveszszük, hogy ezt csakis a körültekintő 
felügyeletnek és az orvosi ellenőrzésben megnyilatkozó szigorúságnak köszön
hetjük, melynek egyik lényeges részét a rendszeresen végzett s az orvosi anya
könyvben feljegyzett súly mérések képezik. 

Nézetünk szerint az idegen ápolásra szoruló csecsemő sablonos meg
tekintése, különösen az első hónapokban az orvosi ellenőrzésnek a felületesség 
ízét kölcsönzi. Az ily gyermek helyes tápláltatása és igy gyarapodásának 
megitélhetésében az egyedüli reális támpont a gyermek súlyának szorgos meg
figyelése lehet. 

Nálunk felvételekor minden csecsemő a vizsgáló asztalról a mérlegre 
kerül; súlya a constatált jelen állapotnak kiegészitő részét. képezi. Ezután 
minden két hétben mérjük őket, a nagyobbakat két éves korukig két hóna
ponként. Tapasztalásból mondhatom, hogy a mérleg leghatalmasabb ellenőrző 
közegünk. 

A kiadott csecsemők rendszeres súlymérésének előnyeit a következőkben 
vélem röviden összefoglalni: 

1. A mi viszonyaink mellett feleslegessé tette az amúgy is csak relativ 
értékű dajkatejvizsgálatot, a mi különben külső dajkákkal szemben kivihetetlen 
is. Az elég rövid időközökben ismételt súlymérések elég felvilágosítást adtak 
a dajka minőségéről. 

2. Tekintet nélkül a szoptató nő kinézésére, legbiztosabb kritérium tej
bőségére nézve; sokszor sovány, gracilis nő két gyermeket is megelégedésre 
táplált, mig egy másik tagbaszakadt, bőtejűnek Ígérkező dajka emlőjén az 
egymagában szopó gyermek sem gyarapodott kellően. 

3. A gyermek súlyának ellenőrzése kizár minden tévedést s könnyít az 
ellenőrző orvos memóriáján. Mert lehet a felügyelet még oly körültekintő és 
lelkiismeretes is, bizony az orvos sok gyermek felülvizsgálatánál csak egy 
hónap alatti kinézésére nézve könnyen zavarba jöhet, ha csak emlékezetére 
van utalva. Egy 3—4 hónapos csecsemő, ki jó táplált állapotban jutott a dajká
hoz, 4—5 hét után még mindig egy jól tartott gyermek benyomását teheti 
a nélkül, hogy egy grammot is hízott volna, míg a mérleg már jó előre figyel
meztet, hogy résen legyünk. 
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4. Lehetetlenné teszi a felületességet az ellenőrzésben, mert hiszen a 
gyermek levetkőztetve tétetvén a mérlegre, mi sem kerülheti el az orvos 
figyelmét. 

5. Az ellenőrző orvos fellépését a tápanyával szemben biztossá, igaz
ságossá teszi s mig az egyik esetben a kevésbé kielégítő lakásviszonyok, 
vagy holmi aprólékos tisztasági hibákkal szemben jóakaratú figyelmeztetéssel 
beérheti, mert a mérleg 800 gramm havi súlyszaporodást mutat, addig más
kor tisztán tartott, tágas lakásból kénytelen lesz a csecsemőt máshová helyezni 
át, mert az kellően nem gyarapszik. 

6. Elvitázhatlanul nevelő hatást, morális pressiót gyakorol a dajkára; 
mert mig ennek lelkiismeretes táplálás és ápolás mellett" nincs mit félnie a 
súlyméréstől, addig a hanyagot, kevésbé lelkiismereteset gondosabbá, figyel
mesebbé teszi, nem mer elhanyagolni semmi jelentkező bajt a gyermeknél, 
tudva, hogy ez a következő mérlegelés hátrányára eshetik. Dajkáink legtöbbje 
megjegyzi a gyermek utolsó súlyát s kiváncsian lesi a következő mérés ered
ményét. Ha szabad mondani, a szoptató nő ambitióját felkelti és ébren tartja. 

7. Nem csekély mértékben támogatja az orvost lappangó és idült bán
talmak felismerésében (kezdődő rhachitis, tuberculosis stb.). 

Szóval azt mondhatjuk, hogy a mérleg gyakorlott kezelése, tekintve sok 
közvetlen és közvetett előnyét, a dajkaságba adott gyermekek mortalitását 
csökkenteni képes. Utalunk e tekintetben mellékelt statisztikánkra, megjegj'ezve, 
miszerint 1878 óta mérjük a csecsemőket rendszeresen. 

Nézetünk szerint csekély jóakarattal a lelenczházak ezrekre menő cse
csemő ápoltjaival szemben is kivihető ezen ellenőrzési mód; az egyes vidé
keken csoportosan elhelyezett gyermekek számára centrumokat kellene ki
jelölni, hol az ellenőrzésre megjelent orvos alapos vizsgálat mellett gyarapo
dásukról havonként súlymérő által is meggyőződnék. 

Az elmondottakat recapitulálva, óhajtandó, miszerint a dajkaságba, külső 
ápolásba kiadott csecsemők orvosi felügyelete és ellenőrzése lehetőleg szoros 
összeköttetésben maradjon a kiadó intézettel és azok rendszeres súlymérése, 
mint oly tényező, mely e gyermekek halandóságát csökkenteni képes, a fel
ügyeletben főszerepet vigyen. 

A budapesti I. gyermekmenedékhely ápoltjainak száma és halálozási 7o-a. 

Év 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

Ápoltatott 
0—I 
évig 

— 
— 
— 
— 

09 
92 
105 

115 
106 

1 éven i 
felül 

— 
— 
— 
— 
78 

104 
131 
127 
137 

Sssze-
sen 

41 
49 
71 

104 
177 
196 
236 
242 
243 

Elhalt 
0 - 1 
évig 

— 
— 
— 
— 

45 "40/0 
30'3 » 
27-6 » 
28-6 » 
28-3 » 

össze
sen 

38 '07o 
52-0 » 
48-6 » 
42-0 » 
31-5 . 
21-0 » 
27-0 . 
19-0 » 
15-0 » 

Év 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

A 
0—1 
évig 

186 
208 
216 
227 
217 
210 
256 
274 
277 

poltatott 
1 éven 
felül 

389 
4 0 5 
408 
373 
339 
344 
414 
425 
394 

össze
sen 

575 
6 1 3 
624 
600 
556 
554 
660 
699 
671 

Elhalt 
0—1 
évig 

20-970 
27-8 » 
21-3 » 
18-4 » 
13-4 » 
19-0 » 
1 8 7 . 
19-7 » 
ITOo 

össze 
sen 

10-2»/c 
1 2 - 0 . 
1 0 - 4 . 
10-3 » 

6-8 » 
9-4 » 
8 - 6 . 

10-6 i. 
9-2 » 
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Év 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 

Ápoltatott 
0—1 1 éven 
évig felül 

126 142 
144 194 
178 242 
240 287 
209 340 
202 373 

össze
sen 

268 
338 
420 
527 
549 
575 

Elhalt 
0—1 össze-
évig sen 

26-77o 18-87o 
25-6 » 13-9 » 
25-6 » 22-4 » 
19-2 » 14-24 » 
29-6 » 27-6 » 
25-2 » 12-5 » 

Év 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

Ápoltatott 
0-1 
évig 

286 
270 
253 
280 
286 

1 éven 
felül 

403 ' 
390 
377 
356 
438 

össze
sen 

689 
660 
630 
636 
724 

Elhalt 
. 0—1 

évig 

22-77'o 
19-2 » 
24-1 » 
15-0 . 
13-6 » 

össze
sen 

!2'67o 
10-4 . 
11-4 » 
7-8 » 

6-35 » 

Dr. Turcsányi Imre az ellenőrzés egyik czélszerűségének tartja az elő
adónak emiitett módozatain kivül még azt is, hogy a gyermek kiadatásakor a gyer
mek anyját, atyját, vagy más hozzátartozóját figyelmeztessük arra, hogy a gyer
mek hogylétéről maga is tudomást szerezzen s erről az intézetet értesítse. Ez 
ellenőrzési mód a Fehér-kereszt lelenczház gyakorlatában nagyon czélszerű-
nek bizonyult. Ez intézet azon eljárását is követendőnek találja, mely szerint 
egyszer és mindenkorra eltiltandó: 1. azon tápanya, kitől a központi, vagy 
vidéki ellenőrző közeg a gyermeket rósz ápolás miatt elvette; 2. az, kinél a 
dajkaságba adott gyermek rósz ápolás miatt elhalt. Egy évre tiltandó 
el dajkasági engedélytől az: a) kinél a gyermek bármi okból a tápanya 
hibáján kivül elhalt; b) annál inkább az is, kinél ugyanezen körülmény egy 
év alatt két izben is bekövetkezett. 

* * * 
Dr. Lindner Samu (Budapest): A masturbatio a női életben a csecsemő

kortól a climaeteriumig. 
1. A masturbatio a női nemnél jóval gyakoribb, mint a hogy általában 

hiszik; az első életévekben gyakoribb itt, mint a fiúknál. 
2. Az anyának kötelessége gyermekét a masturbatiótól megóvni.. 
3. A masturbatióról nehezen leszoktatható gyermekek kórházi kezelésbe 

veendők. 



Negyedik ülés. 
szeptember 16-án délelőtt. 

Elnökök: Dr. Vidor Zsigmond, dr. Csillag Gyula, dr. Thirring 
Gusztáv. 

Titkár: Dr. Grósz Gyula. 
Jegyzők: Dr. Linsbauer Rezső, dr. Politzer Alfréd, dr. Torday 

Ferencz. 
Elnök az ülést megnyitja. 

Dr. Goldzieher Jakab (Budapest): A gyenge látással bíró gyer
mekek iskoláztatásáról. 

1. A scrophulotikus szembajok a gyermekkor leggyakoribb betegségeihez 
tartoznak. A szemészeti ambulatoriumok betegeinek zöme e kórcsoporthoz 
tartozik. 

2. E betegség leginkább az iskolakötelesek idült betegsége lévén, az 
orvosi kezelésen kivül, szerep jut az iskolahygiénnek is. 

3. Úgy a manifest szembajosok, mint a gyógyultak — utóbbiak a vissza
esés szempontjából — élénk megfigyelés tárgyát képezzék. A gyógjoilás után 
visszamaradó finom cornealis homályok a látóélességet nagy mértékben gyen-
gitvén, a közeimunkát határozottan nehezítik s a megerőltetés folytán a baj 
kiújulását nagy mértékben könnyítik. 

4. Az iskolaorvos s a paedagogus karöltve működjenek, a vakok paeda-
gogiája (Blindenpaedagogik) alapján szervezett tanfolyamok felállításán. Az orvos 
esetről-esetre határozza meg a látóképesség fokát s bocsássa ez adatokat a 
paedagogus rendelkezésére. 

5. A scrophulás megbetegedéseken kivül a myopiásak, astigmatikusok 
vagy más okból gyengült látóerejű gyermekek is e tanfolyamokba osztandók be. 

Dr. Csillag Gyula (Budapest): A gyermekek alkoholismusa elleni 
védekezés törvényhozási és társadalmi szempontból. 

Az alkoholismus romboló hatása a gyermekek egészségi fejlődésére, testi 
és szellemi életére illetékes orvosi szempontokból kifejtetvén, azon intézkedé-
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sekkel és rendszabályokkal kell a kongresszusnak foglalkozni, melyek a gyer
mekek alkoholismusa ellen törvényhozási úton és a társadalom intézményeinek 
felhasználásával igénybe vehetők. 

Fölszólittatván, hogy e kérdésről előadást tartsak, e megtisztelő felhívásnak 
engedve, e fontos kérdésben kifejtendő nézeteimet és előadandó javaslataimat 
a következőkben van szerencsém összefoglalni: 

Kétségtelen kötelessége az államoknak az alkoholismus mételye ellen 
föllépni; már az összes néposztályok munka- és keresetképességének veszé
lyeztetése és a vele járó physikai és szellemi hanyatlás igazolják az e téren 
alkalmazandó állami intézkedések jogosultságát. Az iszákosság terjedése ellen 
sok államban hozattak is törvények, de ezek eddigelé elég hatásosaknak nem 
bizonyultak. A törvény maga e téren elégtelen hatású, ha a népöntudatban és 
népéletben mélyen gyökeret vert meggyőződés nem támogatja a törvény ren
delkezését. Az is kétségtelen, hogy a megtorló (repressiv) intézkedések nem 
voltak elég hatályosak a baj leküzdésére, ellenben a társadalom helyes felvilá
gosítása és a megelőző praeventiv szabályok e téren mindenütt sikeresebbnek 
bizonyultak. 

', Az alkoholismus elleni helyes praeventiót pedig sehol sem kezdhetjük 
meg jobban, mint a gyermekeknél. A gyermekek alkoholismusa ellen küzdve, 
legtöbbet tehetünk nemcsak a gyermekek védelme, hanem az alkoholismus 
mételyének kiirtása érdekében. Az alkoholismus elleni küzdelem első eszköze 
tehát a gyermekek felvilágosítása, helyes útbaigazítása, mit az iskolák fel
adatává kellene tenni.t A közegészségügyről, különös tekintettel a szeszes 
italok kártékony hatására, nemcsak a közép- és felsőbb iskolákban, hanem 
már 'a népiskolákban kötelező oktatás volna elrendelendő, a népiskolákban 
erre nem volnának szükségesek különös egészségi szakelőadók, a néptanítók 
maguk is előadhatnák a szükséges tudnivalókat, e czélból azonban a képezdében 
megfelelő előkészítő oktatásban volnának részesitendők s ily módon az alkohol 
elleni oktatás a képezdék tananyagába fölveendő volna. Népszerűen irt fel
világosító íratok, a mértékletességet tárgyazó füzetek és útmutatások, vezér
fonalak volnának szükségesek részint a tanítással foglalkozók, részint az 
iskolába járó gyermekek részére, ezeket lehető olcsón, esetleg díjmentesen 
kellene terjeszteni s ehhez a közoktatásügyi kormányzatnak is hozzá kellene 
járulni. A hol a népiskolák tanterve törvény által van megállapitva, ott ily 
intézkedés természetesen csak törvényhozási úton történhetik, de lehet-e tartani 
attól, hogy ily hasznos, az egész nemzet jövőjére kiható intézkedéshez a 
törvényhozás hozzájárulását megtagadná ? másfelől, ha ily intézkedés szüksége 
elismertetett, azt alkalmazni kellene nemcsak a községi, állami, hanem a fele
kezeti népiskolákban és természetesen a képezdékben is. 

Ily felvilágosító oktatás a népiskolákban már azért is szükséges, mert az 
alkoholismus mételye által elrontott iskolás gyermekek — mint a porosz »Lehrer-
Zeitung« ezt alaposan kifejté — az iskolában is szórakozottak, figyelmetlenek, 
rakonczátlanok s garázdaságokra hajlók, mondhatjuk az >>iskola roszaí«; a 
durva kifejezések és káromkodások, melyeket a pálinkás boltokban és csap
székekben ott tanyázó szüleik társaságában hallani megszoktak, erkölcsi jellé-
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műket lealacsonyítják és e métely ellen egyik leghatályosabb orvosszer az alkohol 
elleni propaganda az iskolákban és az ifjúság körében szervezendő ifjúsági 
mértékletességi associatiókban. 

A hol szervezett nagy mértékletességi és abstinentialis egyesületek állanak 
fenn: ott ezek figyelmüket kiterjesztik ugyan az ifjúságra is s igen helyesen, 
különös gondot fordítanak az iskolai ifjúság helyes útbaigazítására. így például 
Svédorszégban a nagy országos mértékletességi egylet havi közlönyt ad ki, 
mely az iskolákban ingyen osztatik szét. Ily közlemények által nagy befolyást 
lehet gyakorolni az ifjúság lelkületére, azonban a társadalmi szervezkedést és 
propagandát meg kell indítani magának az iskolába járó ifjúságnak körében. 

Több államban, mint például Angliában, Francziaországban, Schweizban stb. 
e czélból külön szervezett ifjúsági egyesületek léteznek, melyek közül csak 
néhányat akarok bemutatni. 

Mintául szolgálhatnak nevezetesen az Angliában működő ifjúsági asso-
ciatiók, melyek a »Remény egyesületei* (Bands of Hope) czím alatt állanak 
fenn és e mértékletességi propagandának legsikeresebb eszközeit képezik. 
A Baselben 1895-ben tartott alkoholellenes nemzetközi kongresszuson Wakely 
Károly, a nagybritanniai reményegyesületek szövetségének főtitkára, bemutatta 
ezen egyesületek szervezetét és működését. Ráutal a nagy társadalmi veszélyre, 
mely az iszákosságban rejlik és szintén a helyes megelőzést javasolja, főleg 
az ifjúsági egyesületek által. A »Remény egyesületei«-nek tagjai oly gyer
mekek, kik szüleik beleegyezésével fogadalmat tettek, hogy minden szeszes 
italtól tartózkodni fognak és kik időnkint összejöveteleket tartanak, hogy a 
mértékletes életmód felől rendszeres oktatásban részesüljenek és egymást buz
dítva, a tett fogadalomhoz lelkesen ragaszkodjanak. Ezen egyesületek előadásai 
hivatva vannak a gyermekekben egész életükre kiható meggyőződést és erős 
akaratot fölébreszteni az alkoholismus visszaélései ellen. Az oktatás úgy az 
észhez, mint a szívhez szól s kapcsolatos physiologiai és vegytani magyará
zatokkal, ábrák bemutatásával, melyek a belső szervek pathologiai átváltozásait 
az alkoholismus befolyása alatt tüntetik elő. A mérsékletes élet előnyei a teljes 
abstinenseknél kimutatható hosszabb életkor, az iszákosság szomorú követ
kezményei minden téren behatóan fejtegettetnek. A gyermekek társas össze
jöveteleket is tartanak, melyekben a társas játékokban, közös énekekben, zenei 
előadásokban keresnek szórakoztatást, ezeket is bizonyos missiószerű szellem 
hatja át, mely például az énekek szövegében is kifejezésre talál. Ezen gyermek-
associatiók sikerének legnagyobb része a tanitók közreműködésétől és buz
galmától függ, ezért az ügy iránt érdeklődő tanitók szintén beállottak a »Remény 
egyesületei«-nek országos szövetségébe (Unió), mely ily központi szervezetet 
nyervén, nagy missióját annál hatásosabban fejtheti ki. Az ügy iránt külö
nösen buzgó s nagyobb sikereket felmutatható tanitók külön jutalmazásokban 
részeslttetnek. A »Bands of Hope« tagjainak száma a két milliót fölülmúlja. 

Ezen egyesületek mellett nagyon sok külön iskolai mértékletességi egye
sület (Shool-Temperance-Society) is létezik, melyek — bár nem mind fogadják 
el a teljes abstinentismus elvét — a mértékletesség eszméjét sikerrel propa
gálják az ifjúság körében. 
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Másutt is mutatkoznak hasonló törekvések. Belgiumban például maga a 
kormány kezdeményezte 1892-ben az elemi iskolákban az iskolai mértékletes
ségi egyesületek (Sociétés scolaires de tempérance) alakítását, ezek megengedvék 
a fiú-középtanodákban is. 

Schweizban az angol reményegyesületek mintájára alakult a »Remény<:< 
(L'Espoir)czimű ifjúsági mértékletességi egyesület, melynek a franczia Schweizban 
a nagyobb városokban vannak osztályai. Tagjait az elemi iskolák tanítványaiból 
toborozza, mig a középiskolai ifjúságnak »Helvetia« czím alatt külön mérték
letességi eg3-esületük áll fenn, melynek szakosztályai szintén nagy sikerrel 
folytatják a közhasznú propagandát. 

A már emiitett népszerű iratok közül, melyek az alkoholellenes propa
gandának az ifjúság körében hasznos eszközei lehetnek, felemlitendők a 
következők: 

Jules Denis (Genf): Manuel de Tempérance. (Kiadta a nemzetközi »Kék 
kereszt* mértékletességi egyesület.) 

Edmond Vaslet (Bruxelles): Petit manuel de Tempérance. (Kiadta a belga 
alkohol elleni hazafias liga.) 

B. W. Richardson: Tempérance-Lesson Book (iskolai vezérfonal). 
Cheshire's Scientific Tempérance. Handbook. (Az angol iskolákban igen 

használt kézikönyv.) 
Dr. A. Frick (Zürich): Der Einfluss der geistigen Getránke auf die Kinder 

(az >>Alkoholgegnerbund« kiadványában). 
»Zum Schutz unserer Kinder von Wein, Bier und Branntwein.« Propa

ganda-irat, kiadta és ingyen terjesztette a »Deutscher \'erein gegen den Miss-
brauch geistiger Getránke«. 

Droste: Die Schule, der Lehrer und die Mássigkeitssache (kiadta ugyan
azon egyesület és egész Németországban terjesztetett részben a közoktatásügyi 
minisztériumok által is). 

De az ifjúság helyes irányba terelése attól függ, hogy az eszme fontos
ságától áthatott lelkes, ügybuzgó tanítók a propagandát kezeikbe vegyék és 
vezessék. Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni annak szükségességét, hogy 
a tanítók, kik az eszméért lelkesednek, maguk közt külön eg3'esületeket 
alakítsanak és ezekben propaganda mellett a tanerők kiképzésére, a tanító 
személyzetnek a tárgy körüli informácziójára, az eszme melletti kitartásra 
törekedjenek, mert bár, mint fönnebb jeleztem, a tanítóképezdék hivatásának 
tartom a közegészség előadását és ebben a szeszes italok káros hatásának 
fejtegetését is, ámde ezen meggyőződést a tanítókban megerősíteni, annak közös 
tevékenység által kifejezést adni és a kötelesség iránti lelkesedést fentartani 
s fokozni itt is az egyesületek hivatvák. Az »Alkoholgegnerbund« által kiadott 
»Internationale Monatschrift zur Bekampfung der Trunksitten* folyó évi áprilisi 
füzetében e tárgyról tanulságos fejtegetést közöl Hercod R. tollából, melyben 
őszintén konstatálja, hogy a néptanítók előkészítése az úgynevezett alkohol 
elleni oktatásra a képezdékben épen nem kielégítő s nem is alkalmas arra, 
hogy a tanítókban valamely különös lelkesedést ébreszszen az eszme iránt, 
ezért az associatió útján is fel kell karolni az eszmét, utal azon alkoholellenes 
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tanitó-egyesületekre, melyek az utóbbi években Európa több államában, név-
szerint Dániában, Hollandiában, Németországban, Sohweizban keletkeztek és 
sikerrel működnek. 

Foli^atva a gyermekkori alkoholismus elleni védekezés eszközeinek elő-
sorolását, azon tapasztalati tényt kell figyelembe vennünk, hogy az alkalmak 
idézik elő az impulsusokat, a hol tehát ezek számát csökkenthetjük, ott az 
alkoholisták száma is csökkenni fog. Áll ez főleg a gyámoltalan gyermekkorra 
nézve, a mely igen könnyen tenyészdéje lehet a későbbi alkoholismusnak, ha 
a gyermekeket az alkoholismus tanyáitól el nem vonjuk, lehetőleg el nem 
szigeteljük. Természetes, hogy az úgynevezett öröklött iszákosságnál (alcoho-
lisme heréditaire) ily elszigetelés által nem érhető el többé eredmény; ezen 
öröklött iszákosság hatása az utódok epilepsiája. De a hol még ily öröklött 
baj nem lépett fel, de a szülők mértéktelen szeszélvezetének a gyermekek 
állandó szemlélői és tanúi: ott igen félő, hogy az alkoholismus mielőbb meg 
fogja az ő testüket és lelküket is mérgezni. Ezért gyermektápláló intézetek, 
óvodák, gyermekkertek, gyermektelepek stb. felállítása kívánatos, melyek lekötik 
a gyermekeket és elvonják a romlás tanyáitól. Azon mozgalom, mely egészséges 
munkáslakások építésére irányul, szintén előmozditandja a czélt s szintúgy a 
jó táplálkozásnak előmozdítása a munkás családja körében, mert kielégitőleg 
táplálkozva, az elvesztett izomerőt nem fogja a különben is csak romboló 
szeszes ital által kipótolni akarni s megmaradva övéivel saját otthonában, nem 
fog velük az iszákosság tanyáiba vándorolni. Ezen eszközökhöz számítandó a 
közhatósági gondoskodás a jó ivóvízről, melynek fontosságát a jövő nemzedék 
egészségének szempontjából nem lehet eléggé hangsúlyozni. 

A törvénynek megtorló intézkedéseitől kevesebb hatást várok, de azért 
ezekről sem lehet megfeledkezni, mert több visszaélést megakadályozandanak 
és e mellett óvó, figyelmeztető erkölcsi hatás is rejlik bennök. Itt különösen a 
korcsmai rendészet körében lehet a kiskorúakat védő alkalmas intézkedésekről 
gondoskodni. Ki lehet és ki is kell kötni, hogy nyilván kiskorú személyek az 
italmérési helyiségeket csak idősebb személyek társaságában látogathatják. 
A korcsmáros, ki erre nem ügyel, az engedély elvesztésével büntetendő. 

A Galiczia és Bukovina részére 1877. június 19-én kibocsátott osztrák 
iszákosság-elleni törvény a járásbíróságok körébe eső kihágásnak minősiti a 
szeszes italok kiszolgáltatását nyilván kiskorú személyek részére (offenbar 
Unmündige), kik nem valamely idősebb személy kíséretében jelennek meg. 

magyar kihágási törvénykönyv szerint (1879 :XL. 84. és 85. §-ai): »A ki 
mást korcsmában, vendéglőben, utczán vagy más nyilvános helyen lerészegit, 
továbbá a kik szeszes italok darusításával iparszerűleg foglalkoznak és ezeknek 
megbízottai, ha részegnek, noha ezen állapotát tudják, még szeszes italt adnak, 
50 forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők; ez 100 forintig emelhető, 

' h a a kihágás a 14-ik évet még be nem töltött kiskorú ellen követtetett el.* 
Ámbár a kiskorú elleni kihágás e törvényben szigorúbb elbírálás alá vétetik, 
mégis a tisztán pénzbeli büntetés elégtelen megtorlás, itt okvetlen szabadság-

\_vesztés büntetésnek volna helye, j mert — mint fönnebb kifejtettem — sokszor 
egy egész élet megrontása lehet ily visszaélés eredménye s valóságos gúny-
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üzés az igazsággal ily súlyos esetben a pénzbeli büntetést elegendő megtorlásnak 
elismerni. 

Kívánatos, hogy az orvosok körében az alkoholtartalmú italok alkalmaz
hatósága tekintetében szintén a helyes nézetek terjedjenek. Hogy ez eléressék, 
a német nyelvterülethez tartozó orvosok már is alakítottak ily alkohol elleni 
egyesületet; az általam említett Monatschrift közli ezen egyesület (Vérein 
abstinenter Arzte des deutschen Sprachgebíetes) legújabb létszámát. 

E szerint az egyletnek 1899 április havában volt 1 tiszteletbeli, 100 rendes 
és 9 levelező tagja; kilépett 4 tag. Ezen egylet egész tekintélyét, a rendelke
zésre álló eszközöket érvényesiti az alkohollal űzött visszaélések ellen.̂  Egy 
régibb, bár elavult német felosztás a társadalmat három főosztályba sorozta, 
megkülönböztetve a Lehr-, Náhr- és Wehrstandot; az elsőbe a szeltemi mun
kásokat és okleveles egyéneket, a másodikba a kézi munkásokat és termelőket, 
a harmadikba a véderő tagjait sorozván. Óhajtjuk, hogy főleg azok, kik az 
első osztályba sorozhatok, első sorban tehát a papság, azután a tanárok és 
orvosok mind lépjenek sorompóba az alkoholismus ellen, ez által igazán a 
többi osztályoknak jótékony oktatói és felvilágositói lesznek és igen jól teszik, 
ha e feladat teljesítését az ifjúságnál kezdik meg, melynek nevelésétől függ 
Aristoteles szerint, a nemzetek jövendő sorsa és boldogsága. 

Dr. Grósz Gyula (Budapest): A gyermekek alkoholismusa orvosi 
szempontból. 

Az utolsó két évtizedben moralisták, orvosok és hígiénikusok alapos 
kisérleti eredmények és klinikai észleletek alapján mind sűrűbben hangoztatják 
az alkoholnak káros hatását a fejlődésben levő gyermeki szervezetre. Örömmel 
kell fogadnunk a nemzetközi gyermekvédő kongresszus által fölvetett erre vonat
kozó kérdést, annál is inkább, mert hazánkban az alkoholismus folytonosan 
terjed és ennek meggátlására eddig vajmi kevés történt. E szomorú társadalmi 
bajt élénken illusztrálja statisztikai adatokkal támogatva Nagyiványi Fekete Gyula 
dr. büntetőbirónak a „Budapesti Hirlap"-b&n ez év július 11-én megjelent czikke. 
Orvosi körökben is felmerül még mindig az a kérdés, hogy tényleg károsan 
hat-e az alkohol a gyermeki szervezetre ? E kérdésre a következőkben kívánok 
felelni. Az allcohol tartalmú italok mérgező hatóanyagát az aetylalkohol, de ezen
kívül melléktermények is képezik. A hatás függ a töménységtől, a mennyiség
től és a használat gyakoriságától. Acut alkohol intoxicatiót kórházi praxisom 
alatt két esetben észleltem. Mindkét esetben a hatás, melyet az alkohol az ideg
rendszerre gyakorolt, oly fokú volt, hogy öntudatlanságon kívül tonikus és 
klonikus görcsöket is hozott létre. 

Az idegrendszerre elevenítő hatással csak látszólag bír, mert nemsokára 

' Hasonló orvosi associatió az alkoholismus ellen fennáll Angliában is »The British 
medical Temperance association« czím alatt; a rendes tagok (orvostudorok) mellett pártoló 
tagokat és ezek közt sok nőt is, fölvett az egyesületbe, mely évről-évre pályakérdéseket tüz ki 
az alkohol hatásának tanulmányozása és ismertetése ozéljából. 
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következik a hűdés (Binz). Hőcsökkentő hatást is csak mérgező adag fejt ki 
gyermeknél. 

Az alkoholtartalmú italokat hosszú időn át is adják gyermekeknek, jobb 
módúak cognac, tokaji, sör alakjában, mig a szegénysorsúak pálinkával trak
tálják gyermekeiket. E használatra ama téves nézet vezeti a szülőket, hogy 

. »az alkohol a szervezetet erősiti«. Sőt az orvosok is minden rendszer és kellő 
adag meghatározása nélkül rendelik a szeszes italokat, mi szintén csak téves 
útra vezeti a szülőket. Leggyakrabban emésztési zavarokat idéz elő a hosszú 
ideig folytatott alkoholivás. Sokkal ritkábban, de észlelünk majcirrhosisokat a 
gyermekkorban. így Birsch-Hirschfeld hét esetről referál, Demme ^ két halálos 
kimenetelű cirrhosist észlelt, Emmerich^ ugyancsak két halálos végű esetet 
közöl. Magam a Bródy Adél gyermekkórházban az utolsó két év folyamán négy 
esetet észleltem, melyek mindegyikében az alkoholismus, mint aetiologikus 
momentum ki volt mutatható, a mennyiben úgy a szülők, mint a gyermekek 
kimondása szerint utóbbiak a legkisebb kortól kezdve szokványosán éltek alkohol 
tartalmú italokkal. Valószinű, hogy ezután gyakrabban fogunk találkozni máj-
cirrhosissal, miután ezen aetiológiára figyelmessé vagyunk téve. 

Alkoholnak szakadatlan élvezete a központi idegrendszerre is hatással 
van. így Demme észlelt epilepsiát, choreát állandó alkohol használat után. Az 
elmúlt évben 12 éves fiút vettünk fel a kórházba, kinél már két év óta tipikus 
epileptikus görcsök léptek fel. Szülői potatorok, ő maga évek óta naponta több
ször usque 0"1 1. pálinkát ivott. Kórházi tartózkodása alatt elvontuk tőle az 
alkoholt, mire a gyermek valósággal dühöngött annyira, hogy a kórházban nem 
is lehetett maradása. Egy nyolcz éves leánykánál, ki 1 '/^ éves kora óta napon
ként kb. O'l 1. bort kapott, három éves kora óta több Ízben léptek fel epilep
tikus görcsök. Kórházi tartózkodása alatt alkohol nélkül egyizben sem volt 
görcs jelen. Láttunk chorea recidivát hatéves leánykánál, ki már csecsemő kora 
óta kapott állandóan sört, jelenleg harmadízben van choreája, mely igen nehe
zen javul. 

Az irodalomban vannak esetek felemlítve, melyek valószínűvé teszik, 
hogy a szoptató anya által felvett nagymennyiségű alkohol a tejen keresztül 
is gyakorol hatást a gyermek idegrendszerére (James Edinunds, Vernay, Demme, 
Ansset, Perier) Edmnnds az ilyen gyermekeknél későbben fejlődött imbecilitást, 
sőt idiotismust is hajlandó az alkohollal való visszaélésnek betudni. 

Mindezeknél sokkal elterjedtebb betegségnek, a neurastheniának aetiolo-
giájában is szerepel az alkoholismus. E modern betegség már a pubertásban 
veszi kezdetét; szellemileg túlterhelt agyra az alkohol hűditő hatása nagyon 
korán érvényesül és tanuló ifjúságunk ezért szórakozott, feledékeny, tanulás
ban nem oly kitartó. 

A gyermekkori alkoholismus kifejlődésére nagy befolyással van a szülök 
iszákossága, ez az öröklékeny bántalom, mely a szülőktől távol fölnevelt gyer-

' Mittheilungen aus dem 22-ten medicin. Bericht über die Thiitigkeit des Jenner'schen 
Kinderspitales in Bern. 1884. 

' Ueber Alcoholmissbrauch iin Kindesalter. Verhandlungen der Gesellschaft f. Kinderheil-
kundc. Lübeck 1895. 
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mekekre is kiterjeszti vészthozó hatását (Demme, Rodiet), tehát nem a nevelés 
és a rósz példa következménye. Demnte az iszákosságról és következményei
ről igy nyilatkozik: »Ezen észleletek bizonyítják, hogy az iszákosok gyermekei 
közt ijesztő nagy a mortalitás, hogy az életben maradottak szomorú kis cso
portja elmebeteg, idióták, epileptikus és más egyéb idegrendszerbeli elváltozá
sokban szenvedő és csak elenyésző csekély száma az utódoknak válik az emberi 
társadalom hasznos tagjává. Az emberi nyomor ezen szomorú skálája azon
kívül egész biztonsággal mutatja, hogy az iszákosság öröklékeny és nemzedék
ről nemzedékre átszármazik, míg végre ezen korcsos faj teljesen kimulik.« 

Tisztelt uraim ! Igyekvésem oda irányult, hogy a szeszes italoknak a gyer
meki szervezetre gyakorolt vészthozó befolyását kellőleg feltüntessem és hogy 
a gyermekkori alkoholismus szomorú képeit lehetőleg röviden ecseteljem. Mind
ezekből következik és ezt mondjuk ki tételként, hogy szeszes italokat rend
szeresen, mint élvezeti szereket gyermekeknek nyiijtanunk nem szabad. 

A therapiában már Hippokrates óta a szívműködést és hanyatló erőbeli 
állapotot emelő gyógyszerként alkalmaztatik. Binz pharmakologíaí, Jaksch thera-
peutikai szempontból tárgyalva az alkohol-hatást, kimutatták, hogy collapsusnál, 
nagyfokú vérveszteségnél életmentő hatású lehet. Míg azelőtt Binz vizsgálatai 
szerint azt hittük, hogy az alkoholnak a szövetek szétesése árán végbemenő 
hőképzése miatt tápláló hatása is van, addig újabban Rosemann kísérletei kimu
tatták, hogy az alkohollal nem lehet a test fehérnyéit pótolni. Az alkohol nyúj
tásának csak azon egy indicatiója áll fenn jogerősen: a gyors erőhanyatlás és 
hirtelen fellépő szivgyengeség. Ekkor nekünk orvosoknak kell megállapítanunk 
az alkohol mennyiségét és az alkalmazás tartamát. Nekünk orvosoknak jut azon 
nemes feladat osztályrészül, hogy a gyermeknevelés ferde, elavult nézeteit jók
kal helyettesítsük, hogy a gyermeki szervezetet veszélyeztető körülményekre 
figyelmeztessünk; törekvésünk odairányul, hogy gyermekeink testileg és szelle
mileg jól fejlődjenek, hogy a hazának egészséges és hasznos polgáraivá váljanak. 

Dr. Kende Mór (Budapest): Az alkoholismus, különös tekintettel 
a gyermek idegrendszerére. 

Mindama szerek között, melyek az emberiség közhasználatába mentek át, 
alig van egy is, mely oly soknemű előnyökkel dicsekedhetnék, mint az alkohol. 

Ez a nevezetes vegyület egyben gyógyszer, tápláló anyag, élvezeti szer 
és — külön nem is kellene kiemelnem, hogy minden • sajátságai közül a mér
gező az, mely legjobban kiemelkedik, melynek hatása a legsúlyosabb jelen
ségeket idézi elő az egyén szervezetében; testi és lelki elváltozásokat okoz, 
melyek közvetve feldúlják a családi életet, megbolygatják a társadalmi rendet 
s a mi legsúlyosabb: degenerálják a jövendő nemzedéket. 

Azt mondják, hogy ilyen hatásokat csak az alkoholnak túlságos és hosszas 
élvezete idéz elő. De nyilvánvaló dolog, hogy a mi nagy adagok után elijesztő 
módon nyilatkozik meg, a káros következmények kis adagok után is beállanak, 
csakhogy csekélyebb mértékben és nem oly felötlően. Kísérletek bizonyítják, 
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hogy kis adagok vételére .a peristaltika erősbödik, a szívműködés gyorsul, a 
capillaris véredények tágulnak, mi által kellemes hőérzés támad, továbbá a 
hangulat emelkedettebb, az elme kellemetlen benyomások iránt tompult lesz; 
az alkohol nem tetsző közérzések beálltát elhalogatja és végre a sensorikus 
és intellectuell működéseket megheheziti, ellenben a psychomotorikusokat meg
könnyíti. 

A nemzetközi gyermekvédő kongresszus, mely az alkoholkérdés megvita
tására oly tág teret nyitott, arra ösztönzött, hogy a bor mérsékelt és meg
felelő adagjainak hatását különböző korú gyermekek értelmi képességeire 
tanulmányozzam. A gyermekek csak észbeli és jellembeli sajátságaira szorít
kozó vizsgálataimnak anyagát szolgáltatta huszonöt, 6—15 éves korban lévő 
ép, egészséges és jól fejlett gyermek, kiket korszerinti csoportokba osztottam, 
hogy a tudás ugyanazon fokán állók között összehasonlítást tehessek. Ezen 
vizsgálatok útján napfényre kerülő adatoknak kellő méltatására minden csoport
ban 1—3 gyermeket és pedig a szellemileg gyöngébbeket ellenőrzés czéljából 
józanul hagytam, mig a többieknek, az értelmesebbéknek, korukhoz képest 
V^—2 deczi jó bort nyújtottam. A szellemi munkára vonatkozó vizsgálatok 
rendesen a délelőtt folyamán történtek és pedig V^—7* óra multával a bor 
vétele után. 

Észleleteim közül a következőket tartom szükségesnek kiemelni: bor 
mérsékelt adagainak behatására a gyermekek élénkebbek, vállalkozóbb szelle
műek és beszéd, valamint cselekvésben szabadabbak lesznek. Gyorsabban 
olvasnak, szebb hangsúlyozással; könnyű számműveleteket rövidebb idő alatt 
végeznek és képzetekben gazdagabb nyelven beszélnek, mint józan állapotban, 
írásuk a részarányosságot és a csint nélkülözi. Nehezebb számfejtéseket mind 
hibásan végeznek, ilyenkor náluk a meggondoltság hiányzik. Egyiköknek sem 
jut eszébe utána számolni, a mit józan állapotban sohasem mulasztanak el. 
A tanulás megnehezített és különösen megemlítésre méltó, hogy nem veszik 
észre, ha a hasonhangzású szavak fölcserélésével értelmetlenséget mondanak. 
Gondolkodási tehetségük e szerint élességéből veszített. A gondolkodási művelet 
lassúbbodására jellemző azon tapasztalat, hogy a 13—15 éves fiúk a hang
talanul olvasott olvasmányt nem tudják elmondani, mig a hangosan olvasott
nak értelmét helyesen mondják el. 

Ha az alkohol kifejlődött erőteljes egyénekre kis mennyiségben fogyasztva 
is szembeötlő hatást gyakorol, nagy adagokban véve pedig ezeknél az összes 
szellemi functiók bénulásához vezet, mig szokványos élvezete a veszélyek 
egész sorozatát rejti magában: úgy képzelhető, metinyirc ártalmasabb még a 
zsenge korú gyermeknél, kinek elméje fejlődőfélben van, a gátló apparátus 
keletkezőben van és szervezetének ellentállási képessége csekély. Szerencsére 
súlyos kórjelenségekre a gyermekeknél ritkán kerül a sor. A gyönge szervezet 
ugyanis az alkohol élvezetére azonnal olyan ideges tünetekkel reagál, melyek 
nem kerülhetik el a szülök, vagy tanitó figyelmét, kik aztán hamarosan beavat
kozhatnak s megakadályozhatják a baj elharapódzását. 

A gyermekek különbözőképen reagálnak az alkohol behatására, a mennyi
ben erre kor, nem, testi fejlettség, megszokás és nevelés van befolyással. 
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Nagyobb adagok vételét ritkán találjuk gyermekeknél. Ilyenkor csak az izgalom 
stádiumát találjuk, melyet vagy hányás és utána nagy katzenjammer, vagy 
álom és ezután katzenjammer követ. Az eszmélet megzavarását, vagy a buta
sággal határos psychikai gyöngeséget alig találjuk kifejezve. 

Kisebb, de szokványos adagok vételénél a visszahatás attól függ, vájjon 
a szülők, vagy ezek egyike neuropathikus-e, vájjon épek, egészségesek, vájjon 
az apa alkoholikus-e, (a hol az anya alkoholika, ott annál inkább az apa is az) 
és vájjon a gyermek egészséges, vagy ideges-e ? 

Tisztán csak az idegkórtanba vágó észleleteket tekintetbe véve már kis 
adagok is mutatják főleg gyengültebb gyermekeknél az alkohol hátrányos 
hatásait. Az idegrendszer egyensúlya meginog, az elme eltompul, lappangó 
idegbajok keletkeznek és végűi a gyermek kedélyvilága, egész karaktere meg
változik. 

Iszákos szülő gyermeke ritkán normális, legtöbbnyire ideggyönge. Utóbbi
nál az idegbaj kis adagokra fejlődik ki és nyilvánul. Normális gyermek pedig 
e kis adagokra, vagy enuresis nocturnával, vagy pavor nocturnussal felel. 
Többször ily szülő normális gyermeke nehéz felfogású; ez azonban kis adagok 
behatására javul. Ha ily gyermek ilyen állapotban tartósabb szellemi munkát 
végez, úgy büntetésül, a miért ez izgató szerrel él, álmatlanságban és fej
fájásban szenved. (így közölte velem egy úri nő, ki fiánál ezen észleletet tette.) 

Evekkel ezelőtt más észleletre is jutottam zsenge korú gyermekeknél. 
Iszákosok gyermekei különös előszeretettel viseltetnek alkoholikus italok irányá
ban. A legerősebb és a legkeserűbb alkohol után áhitoznak és ha vágyuk 
teljesedésbe nem jut, sirnak és kiabálnak. Igaz ugyan, hogy a gyermekek 
csak akkor kívánkoznak ez italok után, ha környezetüket ilyet inni látnak; 
de szemlélni egy három éves lánykát, ki a keserű sör után vágyódik és vele 
jól lakni nem tud: még a laikus anya előtt is feltűnő, ki megjegyzi, hogy 
lánya az apjára üt, mert az is túlságosan szereti a sört. — Még egy nyolcz-
éves fiúra emlékszem, ki naponta közel egy deciliter sört ivott és ha meg nem 
kapta, úgy oly lármát csapott, hogy a házbeliek nyugalma kedveért szülője 
kénytelen volt a fiú vágyát kielégíteni. Megjegyzem, hogy a fiú rendkívül el 
volt törpülve. Ezen fiú apja szintén több liter sörrel birkózott meg naponta. 

A nem iszákos psychopathás szülőnek gyermeke lehet szinte psycho-
pathás. Ily gyermeknél kis adagok huzamosabb vétele alkalmi okként szerepel 
az idegbajok valamelyikének kifejlődésében. Itt a convulsiókkal járó idegbajok, 
ezek közül főleg — mint az iszákos szülőtől származó psychopathás gyermek
nél is — az epilepsia, chorea vannak túlsúlyban. Lányoknál főleg hysteriát 
észlelünk, mely glóbustól, anorexia, — hányinger, — pervers hajlamoktól 
(emészthetetlen anyagok nyelése) és a sensibilitas sphaeráján mutatkozó elté
résektől kisért. Magától értetődik, hogy itt csupán csak azon hysteriás meg
betegedések jönnek figyelembe, melyek alkohol vételére előtérbe tűnnek és a 
részegítő ital mellőzésére szűnnek meg. Az alkohol szokványos élvezete gyer
mekeknél még a neurastheniát is válthatja ki. Tünetei: főfájás, nehéz elalvás, 
rövid ideig tartó álom, szórakozottság. A gyermeket nehéz álmok, félelmi 
állapotok zaklatják. 

10* 
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A nem iszákos egészséges szülők jól fejlett normális gyermeke alkohol 
mindennapi adagjaira kedélyben és jellemben változik meg, úgyszintén értelmi
ségében is. Más szóval »én«-je teljesen átváltozik. Belőle lobbanékonj', ingerült, 
alattomos, kárörvendő, állatkínzó, veszekedő, tűzzel és más veszedelmekkel 
játszó válva, bizonyltja untig, hogy a nevelés gátló befolyása mindinkább 
veszendőbe megy és az önző ösztönök jutottak a gyermeknél uralomra. Nem 
szeret tanulni, nem is képes szellemileg kitartóan dolgozni, gyakran szóra
kozott és korán jelentkezik nála a nemi ösztön, mely nem egyszer kielégítését 
a masturbatióban találja. Ha a gyermek az alkohol élvezetét tovább folytatja, 
úgy a felsorolt károk mindinkább kevésbbé ötlenek szemünkbe, mert egyrészt 
a szervezet megszokja a mérget és kevésbé reagál rá, a gyermek idősebb is 
lesz, tehát erősebb, ellentállóbb, továbbá a nevelés kettős buzgalommal a gonosz" 
hajlamokat elnyomni, az iskola pedig a rósz felfogást javítani törekszik. 
Ekként a gyermek idővel jobb, serényebb lesz, de visszamarad az idegrendszer 
állandó gyöngesége, az u. n. idegesség, mely feltűnő összefüggésben áll a rendes 
alkohol élvezettel, a mit dr. Schuschny iskolaorvos szép dolgozatban bizonyított be. 

Az alkohol első sorbaa és legerősebben támadja meg az idegrendszert 
és tényleg az idegkórtanban nem létezik egyetlen egy kóralak sem, melynek 
aetiologiájában az alkohol kiváló szerepet nem játszanék. Némely idegbajnál 
csak mint gyengítő momentum szolgál, melynek alapján azután más kórokozó 
hatását fejtheti ki; más bajoknál alkalmi okként szerepel valamely lappangó 
idegbaj kitörése és végre közvetlen okát képezheti az ideg és elmebajok egész 
sorozatának, melyből különösen kiemelendők: a különböző ideglobok, agy
hártyalobok, különböző elmezavarok, főleg a terjedő hüdéses elmezavar, mely
ről Magnan állitja, hogy egyenes következménye az iszákosságnak és az epi-
lepsia, melyet ujabban franczia tudósok az absynth ivásra vezetnek vissza. 

Nem volna még tökéletes az alkoholismus bűnlajstroma, ha nem sorolnám 
még föl azon fő ideg- és elmebajokat, melyek a gyermekeknél a szülők 
alkoholismusa következtében támadnak. Mindenekelőtt az oly gyakran előfor
duló gyengült testalkatot, az angol kórt, a görvélykórt kell említenünk. De ezek 
nem igen jellegzők, mert hiszen más káros momentumok által gyöngített szülők 
gyermekeinél is fordulnak elő. Már szorosabb viszonyban áll a szülők alkoho-
lismusával a gyermekek növekvésben való visszamaradása, hj^drocephalus, de 
különösen gyöngeelméjűség egész a teljes butaságig, eskór és Friedrich-féle 
ataxia. Elmeorvosok mondják, hogy az a gyermek, kinek apja a fogantató 
coituskor részeg volt, idióta lesz. 

A tapasztalat tovább arra tanit, hogy az utódok siketnémasága, iszákos
sága, fajtalansága a szülők iszákosságával hozható kapcsolatba. Hogy a gonosz
tevők, elmekórosok és öngyilkosok igen tekintélyes része nemcsak alkoholiku-
soktól, hanem iszákosoktól leszármazottakból áll: a statisztika által már régen 
szentesitett igazság. 

Látni tehát, hogy az alkohollal való visszaélés eleinte csak az orvostant 
foglalkoztatta, de a szesztermelés nagy elterjedésénél fogva annyi kinövést és 
bűnt zúdított a társadalomra, hogy az alkoholkérdés a jogtudományok, a nemzet
gazdaságtan és a szocziálpolitika egyik jelentős problémájává nőtte ki magát. 
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Nem szükséges résztetésen kifejtenem, mily rombolást végez az alkohol 
már kóros hatásánál fogva is a társadalomban, milyen nagy veszteséget okoz 
a munkaerőben, mennyi elégületlenséget támaszt az által, hogy a legtöbb 
szegény ember pénzét a korcsmában iszsza el s igy a legszükségesebb dol
goknak is hiját érzi. De a nemzetgazdasági hátrányok mellett még nagyobb 
az a pusztítás, melyet az alkohol az emberiség erkölcseiben végez. Degene-
rálja nemcsak a testet, hanem a lelket is. 

Gonosztevőknél, kik vagy maguk iszákosok, vagy iszákosok leszárma
zottjai, jellemző az erőszakoskodások igen gyakori előfordulta. Nők, kik még 
a részegség alatt is homályosan érzik erőre vonatkozólag a férfi fölényét, tett
legességek helyett inkább aljasságok ellíövetésére vetemednek. Erre vezetném 
vissza azon tapasztalatot, hogy gyújtogatok közt annyi a nő — és pedig 
iszákos nő. 

Crogg szerint az anarchisták tekintélyes része alkoholikusokból áll. Az 
elmeorvosok ezeket majdnem kivétel nélkül degeneráltaknak tartják, kiket 
ugyan ártalmatlanokká kell tenni, de kik tetteikért ép oly kevéssé felelősek, 
vagy csak ép oly fokban, mint a részeg, az őrült, az idióta, kik mindnĵ ájan 
szellemi fogyatkozásban szenvednek, mely vagy örökölt, vagy különböző 
körülmények által szerzett. 

Nagyon természetes, hogy az alkoholismus nagy elterjedtségénél fogva 
az egyesek és ezek leszármazottjainak elsatnyulását előidézvén, az egész em
beri nem degenerátiójára vezet. 

46 általam ismert család, melynek feje, vagy mindkét hitestárs az iszá
kosságra vetemedett, illusztrálja legjobban, hogy ott mily nagy a sterilitás (13), 
mennyi ezen családokban az elvetélés (72), mennyi a fejlődésben visszamaradt 
beteg gyermek (32) és hogy mily kevés a normális gyermek (17) és végre 
mennyi a korán elhalt gyermek száma (26)! A nélkül, hogy ezen adatokból 
következtetést akarnék vonni, különösen szembeötíőnek találom a terhességek 
magas számát (141). A szegényebb néposztályokban, hol férj és feleség nehezen 
dolgozik, nagy nyomorban tengődik és mindkét fél alkohollal visszaél: igen 
gyakori a meddőség, vagy az elvetélés; a jobbmódúaknái ellenben a rendes 
szülés gyakoribb, mig az elvetélések kisebbségben vannak. Az abortusok és 
az életképtelen csecsemők születésének száma nemcsak a szülők alkoholismusa 
által, hanem a szülők egészségi állapota által is befolyásolt. A hol egy iszákos 
családban több gyöngélkedő gyermek van, ott még más gyengitő momentumok 
is szerepelnek, mert az alkohol egyedül képtelen nagyon pusztító hatásokat léte
síteni. Különös nagy a fiuk száma iszákos szülők gyermekei közt (69 közül 46). 
[Megjegyzendő még, hogy a halva szülötteket az elvetéltekhez számítottam.] 

Annyi bizonyos, hogy ezen szűk keretben folytatott vizsgálataimból lehe
tetlen a döntés, vájjon Demme és másoknak igazuk van-e, mikor tapaszta
lataikra támaszkodva kijelentik, hogy az iszákosság egyesegyedül is képes az 
utódokban lelki és testi silányságot előidézni? Az én észleleteim legalább ezt 
nem erősitik meg, inkább megczáfolják. — Debove még tovább megy és az 
alkoholismusról vezeti le Francziaország elnéptelenedését, a mennyiben szerinte 
az ott nagyban elterjedt iszákosságban rejlenek a folyton fokozódó halandó-
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Ságnak, a szülések csökkenésének és degeneráltak születésének az oka. Rou-
vier tanár is behatóan foglalkozik az alkoholismussal, melyről állítja, hogy a 
halvaszülötteknek és a gyermekhalandóság átlagos számát emeli. A szülőknél 
— úgy mondja — a terhesség félbeszakítását eredményezi, a dajkáknál a 
tejbe megy át és ekként egy jó tápszert ártalmassá tesz, mely csecsemőknél 
gyakran halálos görcsös rohamokat vált ki. Sőt a zsenge korú gyermekek 
alkoholikusok gondjára bizva kellő felügyelet és ápolás hiányában tönkremennek. 

Ogle dr. szerint évente több mint 2000 gyermek fullad meg Londonban. 
A szombatot követő éjjelen háromszor annyi gyermek hal el ily módon, mint 
a hét többi éjjelein együttvéve. Sőt oly gyermekek elhalálozása, melyek gör
csökben, vagy ismeretlen okból vesznek el, a szombati éjjelre 2—3-szorta 
nagyobb számban fordul elő, mint más éjjelen. Természetesen oka ennek a 
szombat, a mikor a munkás bérét kézhez kapja és a csapszékben az alkohol 
ördögének hódol. 

Minthogy az alkoholismust egész útjában az egyesnek károsodásától az 
egész race elsatnyulásáig végig kisértük, az alkoholban oly mérget tanultunk 
ismerni, mely elterjedtségét és ártalmasságát illetőleg párját ritkitja, mert nyúj
tásának, kiszolgáltatásának módja élvezetes és minél többet fogyaszt az egyén 
belőle, annál jobban áhitozik utána, tehát az alkohol, mint Kirke, alattomos 
módon az elpusztulás örvényébe csalogat: úgy most már az iszákosság okait 
kell megbeszélés tárgyává tenni. Ki kell mutatni, mi az oka, hogy e köz
tudomású méreg, mely annyi áldozatot kivan, oly nagy elterjedtségnek örvend. 

Okai: felvidító hatása, a saufpoesie, a könnyű hozzájuthatás, az ivó
szokások, unalom, alkalom és társaság. Az emberek rabulistikája, kik úgy 
vélekednek, hogy ha az orvosok a betegeknek a legtöményebb alkoholokat 
nyújtják, úgy az egészségesnek sem árt. A mennyiség mellékes. Főokként 
szerepel az állam fiskálitási álláspontja. Az állam a szesztermelőket minden 
lehető kedvezményben részesiti, a kimérő helyeket végtelenbe szaporitja és a 
szeszt nagy adóval terheli meg látszólag az alkoholismus leküzdésére, valójá
ban pedig a kincstár gazdagítására. Az egyest táplálkozási hiány, monoton 
étrend, nehezen emészthető táplálék hajtja az alkoholikusok táborába, de főleg 
az alkohol azon sajátsága, hogy a fáradt izom munkaképességét tetemesen 
fokozza és a fáradság érzetének beálltát késlelteti, mi által a munkás erejét a 
legvégsőig kihasználhatja. 

Grotjahn szerint végre legfontosabb okozója a társadalomnak psycho-
pathikus egyénekkel való erős megmételyezése, mely egyének szervezete vagy 
közvetlenül az iszákosság felé vezet, vagy alapját képezi valamelyik fentebb 
érintett, az alkoholizmust okozó tényezőnek. 

Félreismerhetetlen mindebből, hogy az alkohol a fokozott igények idejé
ben nem nélkülözhető és mindenesetre bizonyos tekintetbe vételt igényelhet, 
már azért is, mert e »szükséges rosz« szunnyadozó működéseket ébreszteni 
hivatott, nehezen kiszorítható és ezért mérsékelt élvezete nem tiltható meg. 

Az a kérdés most, mikép kell az alkoholismus ellen fellépni; kinek köte
lessége ezen rákfenét a társadalomból kiirtani, vagy ha ez lehetetlen, miképen 
kell elterjedését megakadályozni, mily eszközökkel és mily fokban? 
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Emelje még jobban a szeszadót az állam, vagy nyúljon prohibitiv rend
szabályokhoz, avagy sújtsa az iszákosokat súlyos büntetésekkel ? Vagy köz
vetve szüntesse meg a proletariátus elégedetlenségét helyes szocziális poli
tikával? Tegye lehetetlenné a munkásosztálynak a tőke általi kizsákmányolását? 
Vagy világositsa-e föl a néprétegeket és téritse-e ezeket szellemileg, testileg és 
erkölcsileg a helyes útra ? 

Vagy talán a társadalom oldja meg az alkoholkérdést számos mérték
letességi, vagy abstinens egylettel, a gothenburgi rendszerrel, továbbá a nyomor 
enyhítését czélzó számos jótékony intézménynyel? 

Nehéz kérdések, melyek ez ideig még megfejtve nincsenek. De mielőtt 
ezek taglalásába belebocsátkoznánk, különösen hangsúlyozandó, hogy a jómódú 
lerészegedése és a szegénynek bepálinkázása közt nagy a különbség, mert 
mig az egyik unalomból, urhatnámságból iszik, addig a szegény kényszerből 
nyúl a palaczkhoz. Joggal mondhatja Mőbius, hogy a pezsgőtől lerészegedett 
tiszt, vagy deák épp oly undorító látvány, mint a pálinkától ittas munkás, mert 
a szellemileg és vagyonilag tehetségesebb elemeknek példával elől kellene 
járniok. De mit látunk e helyett? Nálunk pl. bármily ünnepély, bármily talál
kozás, esemény hozzon embereket össze, mindjárt lakomát csapnak, olyany-
nyira, hogy már nagyon is kiérdemeltük a »bankett-nemzet« elnevezését. 
Tehát mindenekelőtt a bacchanáliákat kellene beszüntetni és nem a szegények 
közt az abstinensek tábora számára katonákat gyűjteni, hanem ellenkezőleg a 
jómódúak közt. 

Papok, orvosok és tanitók tartsák kötelességüknek ezen üdvhadseregbe 
belépni; ők érintkeznek a néppel, ő róluk vesz példát a nép. Csak úgy lehet 
a népet meggyőzni az alkohol mérges voltáról, ha a jómódúak tartózkodnak 
élvezetétől, mi ugyan fölösleges, mert mértékletes használata az egészséges
nek nem árt, de a példa csak ily túlzás árán ragad a tömegre. Gyermekeknek 
pedig egyáltalán nem rendelendő alkohol, hanem ha már a bor adagolása 
javalt, hát kisértsük újból meg a szesztelenitett bor rendelését, melylyel a 60-as 
években a budapesti gyermekkórházban kitűnő eredményeket értek el. Wartha 
tanár ily értelmű tanácsát a gyermekorvosok megszívlelhetnék. 

A szegényeknél az alkohol kérdése szoros kapcsolatban van a szocziális 
kérdéssel, a mely alapjában talán gyomorkérdés is. 

Ha tehát az állam segiteni akar, akkor a szocziális kérdésre kell súlyt 
fektetnie; érvényt kell a nép- és iparegészségügynek szerezni. Tudva, hogy a 
munkásembernek physiologiailag lehetetlen az alkoholról lemondani, az állam 
a hamisítatlan bor és sör élvezetét olcsón tegye lehetővé, más szóval csök
kentse az adót bor és sör után, a mint Schweiz és Norvégiában már van és a 
hiányt, mely a bevételekben úgy bekövetkeznék, egyenlítse ki a töményebb 
alkoholikus italok magasabb megadóztatásával. Az állam gondját képezze a 
munkásnak több bért, több nyugalmat biztosítani, emberhez méltó lakásokról 
gondoskodni; iskolák, könyvtárak és olvasótermek útján szellemi kiképzésüket 
előmozdítani, a műhelyekből mindazt kivetni, mi a munlíás életét veszélyez
tetné és szigorúan az ártalmas iparokat és üzemeket ellenőrizni. 

Irigység tölt el, ha Schweizra tekintünk, hol menedékházak iszákosok 
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részére létesültek, melyek a pálinkaadó útján befolyt pénzekből az emberiség 
— ugyan gyönge — védelmére tartatnak fenn. 

Németországban és Schvveizban azon tapasztalatra jutottak, hogy minél 
nagyobb valamely munkás jövedelme, annál jobban távozik a pálinkától és 
fordul a kevésbé ártalmas sör felé. Erdélyben ellenben és Magyarország felső 
részeiben a nép Ínségében denaturált szeszt vizzel vegyit. Ez az ő itala, mely-
lyel szükségét kielégíti. A keleti tenger tartományaiban, Poroszország keleti részén 
ismét a lakosság az elszegényedés növekedtével nem lévén képes a túlságos nagy 
adó által felsrófolt áru pálinkát élvezni, a még kártékonyabb aethert fogyasztja. 

Az alkoholismus elterjedtsége az illető lakosság nyomorának mérő
eszköze, melynek legalsó foka az aetherismus, vagy a denaturált szesz hasz
nálata. 

Dr. Rhodes Ino Milson. (Didsbury): Mint a manchesteri iszákosság 
elleni egyesület elnöke közvetlen tapasztalatokkal bir azon pusztító hatásról, 
melyet a concentrált alkohol az idegrendszerre gyakorol. Ezért nagy lelkesedéssel 
csatlakozik minden oly mozgalomhoz és tervhez, mely ezen veszélyt elhárítani 
igyekszik. A mértékletességi egyesületekről, melynek tagjai a lakosságot az 
alkohol mértéktelen élvezetétől elszoktatni akarják, nagy eredményeket vár. 
A hatóságok ily törekvéseket jelentékenyen előmozdíthatnak. Lanceshireben 
az elöljáróság az italmérési engedély elvonása mellett eltiltotta a korcsmá-
rosokat attól, hogy gyermekeknek pálinkát mérjenek ki. Az angol törvényhozás 
ez intézkedést mindenütt állandósítani szándékozik. Az idült iszákosok részére 
e vidéken több helyt menhelyet alkottak, melyek száma a jövőben remélhetőleg 
nagyban szaporodni fog. 

Dr. Gyulay Béla szükségesnek tartja, hogy az iskolából kikerült ifjak 
részére is alakítsunk ifjúsági egyesületeket, melyek komoly férfiak vezetése 
mellett nemes szórakozást, esetleg oktatást is nyújtva, őket főkép vasárnap 
délután elszoktatná a korcsmától és kávéháztól. Szükségesnek tartja azt is, 
hogy az orvosi, pedagógiai, jogi és jótékony egyletek is foglalkozzanak ez 
ügygyei. 

Dr. Faragó Gyula: Az alkoholismusnak a szegény néposztály közötti 
nagy elterjedtségének részbeni oka a nem megfelelő táplálás. A nagymennyi
ségű szénhydratokkal (kenyér, burgonya) és concentra'.t zsírral (szalonna) túl
terhelt gyomrát alkoholikákkal igyekszik az emésztés nehéz munkájára serken
teni. A gyermekek alkoholismusát elősegíti az anyák azon eléggé el nem ítélhető 
rósz szokása, hogy siró, nyugtalan csecsemőiknek és gyermekeiknek altató 
szerül pálinkát adnak. Miután az állam a hígabb alkoholikákat (bor, sör) erősen 
megadóztatja, evvel a pálinkafogyasztást jelentékenyen fokozza annyival inkább, 
mert annak elárusitását semmi sem korlátozza. 

Dr. Schuschny Henrik: Egy fővárosi reáliskola tanulói között végzett 
vizsgálatainál úgy találta, hogy azon gyermekek közül, kik hetenkint 1 -nél több
ször kaptak szeszes italokat, öO'V" igen ideges volt. 
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Dr.Politzer Alfréd egy ötéves leánykánál, kinek anyja naponta félpohárka 
cognacot nyújtott vérszegénység ellen, éjjeli felijedéses rohamokat észlelt, melyek 
az alkohol eltiltása után megszűntek. 

Dr. Szalárdi Mór felemlíti a magyar államvasutak igazgatóságának azon 
intézkedését, hogy műhelyeiben a munkások szomjának csillapitására behütött 
szénsavas vizet ingyen nyújt italul. És legszigorúbban eltiltja, hogy a munkások 
a műhelybe pálinkát hozzanak magukkal. Azt tapasztalták, hogy ez intézkedés 
folytán az iszákosság szenvedélye a munkások között jelentékenyen csökkent. 
Kívánatos, hogy más vállalatok is kövessék ez eljárást. 

Törvényhozási úton eltiltandó volna az a szokás, hogy 12 évnél fiatalabb 
mezei munkás gyermekek bérének egyhányada alkoholban szolgáltassék ki. 
Ezen javaslathoz csatlakozik: Fürst Ida és dr. Berend is. 

Dr. Temesváry Rezső meggyőződött arról, hogy az ország mindenféle 
nemzetiségű lakossága közt a szülési actusnál pálinka és egyéb alkoholikák 
nagy szerepet játszanak, úgyis mint prophylacticum, mint antisepticum és mint 
gyógyszer is. Saját adataival is hozzájárul ezen tapasztalathoz, hogy pálinkától 
lerészegedett asszonytól ily állapotban szopogyermekek különböző ránggörcsöket 
és egyéb idegizgalmi tüneteket szenvedhetnek el. Valószínűnek tartja, hogy az 
anya alkoholismusa csecsszopó gyermekét a későbbi alkoholismusra praedis-
ponálja. 

A szakosztály az elnök felszólalására azon javaslatokat, melyek végre
hajthatók, illetve társadalmi actióra képesek, a kongresszus záró ülése elé terjeszti. 

Dr. Erőss Gyula (Budapest): A csecsemők kórházáról. Távollétében 
felolvasta: dr. Linsbauer Rezső jegyző. 

1. A csecsemőkórházban, szemben a lelenczházakkal csupán beteg csecse
mők ápoltassanak. 

2. Ez intézet főleg szegénysorsüak számára legyen berendezve. 
3. E kórház építésénél a csecsemők igényei, (mindenekelőtt a nagyobb 

gyermekektől elütő viselkedésük contagiosus bántalmakkal szemben) veendők 
figyelembe. 

4. Leglényegesebb a táplálás kérdése: 
a) felvétel anyával, 
b) táplálás fizetett dajka által, 
c) mesterségesen táplált, előbbiektől elkülönített csecsemők. 
5. Szabad helyen (kert, erdő) épitsük a csecsemőkórházat. 
6. A kórház álljon összeköttetésben oly jótékony intézetekkel, hol a csecsemő 

felgyógyulása után elhelyezhető legyen. 
7. Csecsemőkórház épitése s fentartása sokkal költségesebb, mint más 

kórházé. 
8. A csecsemőkórházak szolgáltatta eredmények határozottan javulni fog

nak, a hygienikus, egyéb követelmények javításával. 
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Dr. Schuschny Henrik (Budapest) : Kisebb tanulók szellemi el
fáradása. 

Azon számos egészségi zavar közt, melynek a gyermek szervezete az 
iskoláztatás első évében ki van téve, az idegrendszer zavarai az első sorba 
valók. 

Az első iskolaév a gyermek idegrendszerével szemben nagy követeléseket 
támaszt, melyeknek a fiatal szervezet nem tehet eleget. Órákhosszat roszul 
szellőztetett tanteremben tartózkodik, az ülés, ha hosszabb ideig tart, nem 
tekinthető nyugalmi helyzetnek, hanem izommunkának, melyet természetszerűleg 
izomelfáradás követ. Az izomelfáradással azonban együtt jár az idegrendszer 
elfáradása, mely azért is bekövetkezik, mert a tanuló már gyakran fáradtan 
jön az iskolába. A szellemi elfáradás megállapitására több módszert ajánlottak, 
melyet azonban kis gyermekeknél nem alkalmazhatunk. Legbiztosabb jele a 
figyelmetlenség; de az már a szellemi ellankadás egy bizonyos foka, melyet 
ki kell kerülnünk, hiszen ennek gyakori bekövetkezése gyöngíti az idegrendszert. 
A szellemi munkát kell, hogy szünetek fölváltsák, melyekben a szellemnek 
alkalmat kell adni a pihenésre. Az iskolai óra tartamát csökkenteni kell. Az 
igy nyert szüneteket a tanterem levegőjének javítására (ablaknyitás) kell föl
használni. A szünetek nem fárasztó játékkal, hanem fürdéssel, evéssel vagy kézi 
ügyességgel (slöjd) értékesítendők. Gyakrabban kellene szünnapokat adni, ez a 
szellem hygienéje szempontjából igen hasznos. A tanitás reggeli kilencz órakor 
történjék, hogy a gyermeknek hosszabb alvásra alkalom adassék. 

* » » 
Dr. Berger Ferencz (Budapest): A fogszú gyakorisága gyermekeknél 

és annak leküzdése. 
Nem kell, azt hiszem, a fog és száj tisztaságára és egészségben tar

tására, mint fontos táplálkozási tényezőre figyelmeztetni. Csak ki akarom 
emelni, hogy a cariosus üreg igen sok infectiosus csirát tartalmaz. Érdekes 
Hans Korner hallei tanár »Über die Beziehung der Erkrankung der Záhne 
zu den chronischen Schwellungen der regionár Lymphdrüsen« munkája, mely
ben kísérletileg s statisztikailag bizonyítja, hogy a beteg fogakon keresztül 
hatol a nyirkürökbe a szájban jelenlevő tuberculosis bacillus s az áll alatti 
mirigyek duzzanatát okozza'. Négyezer gyermek száját vizsgálta meg és a 
talált percentuátió igen nagy volt. E mellett figyelembe vehetjük dr. Slavyk-
nak a »D. med. Wochenschrift«-ben közölt vizsgálatait, ki a Charitében öt hó 
alatt száz gyermek száj-nyálát Löffler-féle diphtheritis bacillusra vizsgálta s 
2470-ban talált a nélkül, hogy valamelyes kóros változást okozott volna ; 
hozzáteszi, hogy ily gyermek fellazult, vagy megsérült száj, nyelv vagy tonsilla 
nyákhártyáján az infectió könnyen elképzelhető. 

Biztos, hogy ép fog és száj igen sok infectiosus betegséget akadályozna 
meg, pedig minden orvos saját tapasztalatából, de az eddigi hiányos statiszti
kákból is konstatálhatja, hogy a gyermekek és általában az emberiség fog
romlása napról-napra nagyobb dimensiókat ölt. Igen jól mondja Römer tanár: 
»Die Caries der Záhne ist die verbreiteste Erkrankung einhergehend mit dem 
Fortschritt der Kultur und der Verfeinerung der Speisenbereitung.« 
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Nézzük az egyes országokban talált statisztikai adatokat: 
Legelőször Schweizból jönnek az első közlemények, hol 7—14 éves gyer

mekek fogazatai 94"27o-ban cariosusnak találtatnak. Ezen úttörő vizsgálatok 
után Svédországban, de különösen Stockholmban, a hygienére nagy súljrt fek
tetnek, az iskolai berendezések mintaszerűek. 

Népiskolákban 1500 közül 41 fogazat ment a cariustól, tehát 97"277o 
cariosus. 35.075 fog közt 8017 volt cariosus, 24"57°/o. Olyan helyeken, mint 
például Kristinebergben, hol fogorvosok gyógykezelik a gyermekeket az inté
zetben, az állandó fogak 16'077o, tejfogak 34"357o cariosus, mig a népisko
lákban 417570 a tej- és 19"977o az állandó fog caries-frequentiája. 

A British Dental Association Angol- és Skótországban mintegy 10.500 
vizsgálatot eszközölt, melyek közül 267o volt a teljesen ép fogazat, de némely 
helyen csak 4—18"57o. Átlag 76-78—87"37o caries-frequentia. Némely szájban 
egyetlen egy fog sem volt ment a cariestől. Németországban Fenchel (Ham
burg) 96-25—93-570 caries. Bestén (Würzburg) 81-3—84-67o caries, Kaisers-
lauternben 99'057" caries, Röse vizsgálata Freiburgban 98-35—79-97° caries. 

Röse különböző talajon különböző táplálkozási! lakosság fogazatait vizs
gálta meg és azt találta, hogy mészszegény talajon 98"357o caries-frequentia, 
tehát több, mint a mészgazdag talajon, hol 79—82-27o. j 

Azt találta, hogy olyan helyeken, hol a lágy és fehér buzakenyérrel táp
lálkoznak (Münchenben), sokkal nagyobb a cariesfrequentia, mint a hol szivós, 
fekete, rozs-, kukoriczakenyeret esznek. Úgy magyarázván, hogy a lágy ételek 
a fogak közt maradnak s cariest hoznak létre, mig a szívósabb kenyér nem 
tapad. De befolyással bir a rágókészülék erősebb fejlődésére is, hogy a barna 
rozskenyeret erősebben kell rágni s igy vérdúsabb lesz ott a csont, a fog
körüli szövet erősebben fejlődik. 

Lübeck Greve Lauenburgban és Ratenburgban 6—13 éves gyermekeknél 
20-4370 hibátlan fogazatot, 79-577o cariosusat talált. Leányok 3-37o-al több. 
Fricke Schleswig-Holsteinban 19 városban 19.725 gyermeknél, 9145 leánynál 
17.748 tejfog cariosus, 16.394 állandó fog cariosus, ezek közül 1229 használ 
fogkefét; 10.580 fiúnál 19.030 tejfog cariosus, 20.645 állandó fog és 694 
használ fogkefét; átlag 19.725 gyermeknél 95"/o cariosus a fogazat. 

Amerikában csupán Ottófy téves adatai álltak rendelkezésemre. Itt 623 
gyermek közül 75'yo a caries-mentes fogazat. Oly feltűnő jó az eredmény, 
hogy valami tévedésnek lehet folyománya. Finnországban a praktikus orvosok 
hygienikusokkal együtt tették meg a vizsgálatokat: 90—93̂ /̂0 a cariosus fogazat. 
Magyarországon csupán Szegedről Unghvári vizsgálatai állnak rendelkezésemre 
87-270 caries-frequentiával. 

Röse szakavatott vizsgálataiból kitűnik, hogy mészszegény talajon sokkai 
nagyobb a caries-frequentia. 

Olyan helyen, hol lágyan főzik az ételeket, hol fehér, tapadós buza
kenyérrel élnek, ott a caries-frequentia nagyobb, mint olyan helyeken, hol 
kemény, fekete rozs-, vagy árpakenyérrel élnek. Minél egészségesebb az egyén, 
annál kisebb a caries-frequentia. Minél nagyobb a czivilizáczió, annál roszabbak 
a fogak. A modern konyhaművészet az ételeket úgy késziti el, hogy azt össze 
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sem kell rágni, tehát a fogak úgyszólván teljesen passivak, a fogromlást elő
segítik. Egy ősrégi koponyát ha nézünk, úgy azon csak ritkán találunk hiányos 
fogat vagy cariosust. 

Hogy a fogcaries ellen tudjunk küzdeni, ismerni kellene a bajt okozó 
legapróbb részleteket s ezen aetiologikus mozzanatok ellen könnyebben véde
kezhetni. Szükséges lenne Rösehez hasonló caries-statisztikai összeállítás. Külö
nösen Magyarország alkalmas ily vizsgálatokra. Sehol sincs annyi különféle 
talajviszony, sehol annyi különböző táplálkozási mód, mint nálunk. Mig ez 
nincs meg, úgy már a meglévő vizsgálatok és aetiologikus okokból kell a fog
szuvasodás elleni védő szabályzatokat levezetni. 

Hogy fejlődik a caries ? Mi a tulajdonképeni aetiologiája ? Erre még teljes 
biztossággal nem felelhetünk, mert a vég-ok kiderítve nincs. Mai elfogadott 
elmélet a chemico-parasitikus theoria. A zománczot a kiválasztott tejsav meg
támadja, mészteleniti. Tudjuk, hogy a tejsav képzésére a szájban levő szén-
hydrátok (keményítő, czukor) erjedéséből elég alkalom van. Zománczon mesz-
telenitett helyen a szájban levő baktériumok telepednek le, a dentincsatornákba 
hatolnak s azt destruálják, de itt gyorsabban haladnak, mint a zománczban. 
A zománcz védelmezi meg a fogat a romlástól; azon fog, mely erősebb s 
vastagabb zománczréteggel borittatik, nagyobb ellentálló képességgel bir. Zománcz 
erősebb fejlődöttsége a fog és csontok erősebb fejlődésével arányos. A rachitikus 
gyermekeknél a zománczboriték is hiányos, gyengébb, ezért caries iránt fogé
konyabb. A kezdetleges táplálás is oda irányuljon, hogy a fogak jól fejlődjenek 
ki, a száj nyákhártyát tisztán kell tartani s ha már a fogak meg vannak, azokat 
cariest okozó tényezőktől meg kell védeni. 

Szükséges tehát, hogy a teihesség alatt az anya jól táplálkozzék, külö
nösen fehérnye, főzelék, sok tej legyen tápláléka, hogy a csontképződés erősebb 
legyen. A csecsemő jó tejjel tápláltassék, ez különösen a szegényebb nép
osztályra vonatkozik, hol az anya táplálkozása rósz. A szájüreg tisztántartá
sáról kell gondoskodni különösen, erre legjobban a tejsavas erjedést meg
akadályozó híg kettedszénsavas nátron oldatával való kimosása lágy, tiszta 
vászonrongygyal ajánlható, de óvakodni kell az erős dörzsöléstől, nehogy 
erosiokat okozzunk. A tejfogak kibújásakor kell különösen gondot fordítani a 
szájüreg tisztántartására. Az elválasztás, mint Bókay János tanár is ajánlja, 
a kilencz-tizedik hóban történjék, midőn már a tejfogak jó része megvan; 
tehát a második fogzási szünetkor. Ezen időben tápláléka tiszta jó tejből, húsból, 
tojásból álljon; tészták s más egyéb édességekkel való táplálkozás kerülendő. 
A tápszereket ne nagyon összeaprózva adjuk, hanem a gyermek a rágásra 
gyakoroltassák, miáltal a már fejlődni kezdődő állandó fogcsír erősebb, vér-
dúsabb lesz. Óvakodni kell persze, hogy a gyermek a falatot rágás nélkül 
lenyelje s így gyomorbajt kapjon. Ha a fogak gyengék, úgy phosphoros vas-
készítmények adagolása szükséges. Szükséges ezen időben már a gyermekeket 
játszás közben a fogkefe használatára szoktatni, hogy az természetévé váljék. 

Tejfogak ellenőrzése szükséges időnként. Nem lettek-e cariosusak ? S ha 
igen, úgy azok konzervatív kezelése czélszerű. Gyermeknek sokkal jobban 
van szüksége a fogaira, mint a felnőttnek. A régen divatozott korai foghúzásról 
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tegyünk le s védjük meg a későbbi fogakat az által, hogy a tejfogakat a 
kihullásig épségben tartsuk meg. Már az óvodában, iskolákban, az óvónő, 
tanitó népszerűen tanitsa a gyermekeket, hogy miképen kell ápolni a száját 
és fogait. Az étkezés után a fogak közti helyet a berekedt ételmaradéktól 
kitisztítsák selyemszállal vagy fogpiszkálóval. Étkezés után a száj valamely 
antiseptikummal kiöblitessék. ToUszárat, czeruzát a fogakkal fogni nem szabad. 
A második fogzáskor igyekezni kell, hogy a tejfog ne maradjon sokáig az 
állkapocsban, mert akkor az állandó fogak rendellenesen nőnek s később 
könnyebben cariosusak lesznek. Ez által a rendellenes (harapós) articuIátiót 
kikerüljük s a fogak túlságos sűrűségét. Az állandó fogak épségben tartása 
különösen fontos; különösen a hatodik évben kibúvó első molárisra kell ügyelni, 
mert könnyen tönkre megy. Kereskedésben levő és hirdetett csalhatatlan száj
pasztákat, szájvizeket, fogporokat ne használtassunk, mert azok legnagyobb 
része ártalmas: sokkal jobb, ha az orvos maga ajánl valamely közömbös száj
vizet, vagy fogport. Sav még a legkisebb adagban is kerülendő. 

A fogpor ne legyen nagyon kemény, nehogy lecsiszolja a zománczot; 
legjobb calcium carbonicum praecip. szappannal s valamely illó olajat. Szájviz 
alkoholos legyen zincum chlorat, thymol illó olaj, vagy más közömbös vegy-
hatású antiseptikummal. Mindezen szájápolási szabályok kis olvasmányokba 
foglalva olvastassanak az iskolában. Óvóházakban, vagy más gyermektelepen 
felvigyázó közeg a szájápolásra is tanittassék be. A szegény gyermekeknek 
adassék meg az alkalom, hogy fogaikat ingyen gyógykezeltethessék. Szakavatott 
specialisták alkalmaztassanak gyermek-kórházakban s más kórházakban, úgy
szintén árvaházakban és menedékházakban. A már Németországban is elfoga
dott iskola-fogorvosok alkalmazása is igen czélszerű, mert ezáltal a szegényebb 
tanulók fogai is gondozáshoz jutnak. 

Ha a fogak és a száj rendbentartásával alaposan foglalkozunk s annak 
megóvását a fiatal generatióban tudatosan felkeltjük, akkor a későbbi ivadék 
fogja azt leginkább megérezni; most a szülők rósz fogazatát öröklik a gyermekek. 

Fejtegetéseimet azon javaslattal zárom be, mondja kivánatosnak a kon
gresszus, hogy 

1. Minden államban nagyobb fogvizsgálatok eszközlendők s ezeknek össze
egyeztetéséből a tanulságok levonandók. 

2. Tanítók, tanítónők, óvónők s a szülők világosittassanak fel népszerű 
előadások által, hogy miképen kell a szájat ápolni. Gyermekek a szájápolásra 
taníttassanak. 

3. A szegénysorsú egyének szuvas fogainak díjtalan kezeléséről a ható
ságok, vagy jótékony egyletek az általuk fentartott rendelő helyiségeikben, kór
házakban gondoskodjanak. 

* * * 

Dr. Bókay János, elnök: 

Tisztelt szakülés! 
A mai nappal, három napi komoly munkálkodás után szakosztályunk a 

tárgyalásra kitűzött anyagot feldolgozta. 
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Előadásaink mindegyike szigorúan a gyermekvédelem keretében mozgott 
s reámutatott a különböző irányokban fennálló hiányokra s azon módokra, 
melyeknek segélyével ezen hiányokat orvosolni lehet. 

Örvendünk, hogy tárgyalásainkon munkatársként láttuk szakunknak oly 
kiváló képviselőit, mint Baginsky-t és Concetti-t és a Rauchfuss-iskola jeles 
tanítványát, Schabanoff-ot és mélyen kell sajnálnunk, hogy Biedert tanárt és 
Neumann docenst, a gyermekvédelem ezen két elsőrendű munkását elháríthatatlan 
akadályok zavarták meg abban, hogy előadásukat személyesen tartsák meg. 

Midőn szakosztályunk tárgyalásait tisztemből kifolyólag ezúttal berekesztem, 
engedjék meg, hogy azon hő óhajtásomnak adjak kifejezést, hogy a szak
osztályunkban kifejtett eszmék visszhangra találjanak necsak a belföldön, hanem 
a külföldön is ! 

A budapesti nemzetközi gyermekvédő kongresszus orvosi szakosztályát 
ezzel bezártnak nyilvánítom. 



Jogi szakosztály. 



Elnökség. 

Ehiökök: Dr. Székely Ferencz. 
Dr. Zucker Alajos (Prága). 

Alelnök: Dr. Nagy Dezső. 
Jegyzők: Dr. Vámbéry Rusztem. 

Dr. Perl Soma. 

A szakosztály naplóját összeállitották: 

Dr. Székely, Ferencz elnök. 
Dr. Vámbéry Rusztem titkár. 



Első ülés 
szeptember 15-én délelőtt. 

Elnök: Dr. Székely Ferencz. 
Jegyző: Dr. Vámbéry Rusztem. 

Dr. Székely Ferencz: Tisztelt szakosztály! A nemzetközi gyermek
védő-kongresszus megnyitó ülésének határozata engem bizott meg azzal, hogy 
a jogi szakosztály tisztikarának megalakítását vezessem. Ennélfogva van 
szerencsém az alakuló gyűlést megnyitni és kérem a t. tagokat, hogy az 
elnökségre nézve javaslatot tenni szíveskedjenek. 

Dr. Doleschall Alfréd : Tisztelt szakosztály! Az • előértekezlet meg
állapodásai értelmében javaslom, hogy elnökökké dr. SzéJiely Ferencz és dr. Zticker 
Alajos (prágai egyet, tanár) urakat, alelnökké dr. Nagy Dezső urat, jegyzőkké 
dr. Vámbéry Rusztem és dr. Perl Soma urakat válaszsza meg a tisztelt szak
osztály. {Lelkes éljenzés.) 

Dr. Székely Ferencz elnök: Méltóztassanak megengedni, hogy a 
magam és tiszttársaim nevében köszönetet nyilvánítsak e megválasztatásért, 
ígérem, hog}' a reám bizott feladatnak szerény tehetségemhez képest eleget 
fogok tenni. De hogy a feladatnak kellően megfelelhessek, szükségem van az 
önök szives támogatására, a melyet ezennel kikérek. 

A mi a kongresszus feladatát illeti, azzal — megnyitó beszédében — 
a kongresszus elnöke kimerítően foglalkozott. Én tehát egyedül a szakosztály 
feladatainak ismertetésére szorítkozhatom. A firenzei nemzetközi gyermekvédő 
kongresszuson nem volt jogi szakosztály. A felmerült jogi kérdéseket a többi 
szakosztályok úgy mellékesen intézték el. Azonban a budapesti kongresszus 
előkészitő-bizottsága szükségét látta annak, hogy a jogi kérdések elemzésére 
külön szakosztályt létesítsen. Habár a gyermekvédelem ügye inkább az orvosi, 
jótékonysági és paedagogíaí szakosztályokat illeti, mégis felmerülnek oly bonyo
lult jogi kérdések, hogy azoknak megvitatása külön jogi szakosztály létesítését 
tette szükségessé. A kérdések nem újak, de bonyolultak. Ezekkel a kérdésekkel 
már egy század óta foglalkoznak a törvényhozások, jótékony egyesületek és 
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egyesek. Azonban ezek a kérdések végleg eldöntve még nincsenek. Nem arról 
van szó, hogy itt valami új eszme találtatott fel, hogy egy új csemetét ültes
sünk el, hanem arról van szó, hogy az elültetett jó csemetéket miként ápoljuk, 
erősítsük, hogy azok terebélyes fákká nőjjenek és jó gyümölcsöket teremjenek. 
A mikor tehát a szakosztály üléseit ezennel megnyitnám, üdvözlöm a meg
jelent hölgyeket és urakat és kérem, hogy azzal a szeretettel foglalkozzanak 
a tárgygyal, a melyet az méltán megérdemel. Kérem az alelnök urat, hogy 
a kongresszus nemzetközi jellegére való tekintettel franczia nyelven nyissa 
meg a kongresszust. 

Dr. Nagy Dezső alelnök (francziául ismétli az elnök megnyitó szavait). 
Elnök : Most rátérünk a napirendre. A jegyző úr lesz szives a napi

rend előtt a mai ülés tárgyát képező tételt felolvasni. 
Dr. Vámbéry Rusztem jegyző {olvassa): 
»Szükségesek-e törvényes intézkedések a szülői hatalom korlátozására, 

ha annak embertelen gyakorlata a gyermek életét, vagy testi épségét veszélyez
teti, vagy ha a szülői hatalom korlátlan fentartása által a gyermek előre lát
hatólag a társadalomra veszélyessé válik, illetőleg erkölcsi elzüllésnek tétetik 
ki ? És ha igen, melyek ezen intézkedések ?« ' 

Elnök: Neumann Ármin dr. urat, mint előadót illeti a szó. 
Dr. Neumann Ármin (Budapest): Kérem a szakosztályt, hogy tekin

tettel arra, hogy az ülésen számosan vannak jelen, a kik a magyar nyelvet nem 
értik, engedje meg, hog}^ előadásomat német nyelven tarthassam meg. (Helyes
lés. Németül folytatja.) 

A gyermekvédelem nagy és tágas terén alig van kérdés, a melynek 
megoldása fontosabb, de a melyre megfelelni nehezebb volna, mint az a 
probléma, melynek tárgyalásába ezúttal bocsátkozni kívánunk. Hiszen arról 
van szó, hogy hathatós védelmet nyújtsunk azoknak, a kik a maguk meg
védésére sem a kellő erővel, sem a kellő képességgel nem birnak és őket épen 
azok ellenében védjük meg, a kik az ő testi és erkölcsi gondozásukra lenné
nek hivatva: szülőik ellenében. 

Alig lehet felfogni, hogy szülők, a kiknek a természeti, erkölcsi és jogi 
világrend szerint szent kötelességük volna, hogy úgy a maguk örömére, vala
mint a társadalom javára ép testű és jó erkölcsű polgárokat neveljenek, hogj' 
maguk a szülők legyenek azok, a kik gyermekeiknek gyenge és fogékony lel
kületét megrontsák, hogy gyermekek a szülői házban szívjanak erkölcsi mételyt 
magukba s hogy esetleges rósz ösztöneiket, hajlamaikat megjavítás helyett 
ép a szülői házban ébreszszek fel és fejleszszék ki. A gyermekvédelem hírneves 
apostola s a »Société générale de protection de l'enfance abandonnée ou 
coupable« megalapítója, Georges Bonjean s az ő kiváló munkatársai sötét és 
ijesztő képet rajzolnak az e téren észlelhető jelenségekről. Oly jelenségek ezek, 
hogy láttukra az emberiség géniuszának valóban gyászba kell borulnia. De a 
mélyen sebzett közlelkiismeretnek fájdalmas feljajdulása daczára a jogrend 
kétkedő habozással áll ezen kérdéssel szemben és még mindig nem akar oly 
eszközökhöz folyamodni, melyek a baj gyökeréig nyúlnak s azt, ha nem 
is teljesen megszüntetni, de jelentékeny mérvben enyhíteni képesek lennének. 
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Honnét ez a tartózkodás, miért ez a körültekintő' tapogatózás ott, hol 
nemcsak nagyfontosságú emberiségi cselekményekről, hanem valósággal jövendő 
nemzedékek sorsáról van szó ? 

Igaz, hogy annak a felismerése, hogy a salus rei publicae egyszersmind a 
salus liberorumot is feltételezi, már régi idők óta el van terjedve és hogy 
államférfiak, törvényhozók, jogászok és nemes emberbarátok egyaránt az 
elhagyatott gyermekek sorsát már régóta gondoskodó figyelmükben részesí
tették. A bűnprophyla}vis terén a bíínözésre hajlammal biró gyermekekért már 
igen sokat tettek. Feddhetlen szülőknek erkölcstelenségre hajlamosított gyer
mekei az állam és társadalom részéről majdnem mindenütt több-kevesebb 
gondozásban részesülnek. De ép ott, a hol a szülők maguk plántálják a bűn 
csíráit gyermekeik fiatal lelkébe, főkép ott észleljük — kevés dicséretes kivé
tellel — azt a tartózkodást, a mely érthető ugyan, de legkevésbbé sem indokolt. 

Azokban a törvényhozási előmunkálatokban, melyekben ezen kérdést tár
gyalják, valóságos szent borzalom nyilvánul a családi szentély érintésétől. 
Ezekben a lehető legnyomatékosabban figyelmeztetnek bennünket arra, hogy 
a család s az abból folyó apai, illetve szülői hatalom isteni, erkölcsi és jogi 
rend által védett institutió, hogy ez az a szilárd alap, a melyen az állam és tár
sadalom rendje felépült. Hogy nem tanácsos ehhez a szentélyhez hozzányúlni, 
a család kebelében erkölcsi censurát létesíteni s annak beléletét az állam-
socialismus ingatag terére vonni. 

Csakugyan óhajtandó volna, hogy a család belső élete tisztán önmagá
ból fejlődjék és a jog száraz prózájától, a mennyire csak lehet, ezentúl is 
megkíméltessék. De a hol a házat az erkölcsi posványba és szennybe merülés 
veszélye fenyegeti, hol a szeretet, erkölcs és engedelmesség hajléka féktelen 
durvaság, erkölcstelenség és kegyetlenkedés színhelyévé vált, váljon az állam 
itt se merjen g^^ökeresebb ellenőrzést gyakorolni s ne akarja á förtelmeket 
takaró leplet — ha gyengédtelen kézzel is — széjjel tépni? 

Sajnos, épen ettől az erőteljesebb beavatkozástól való félelem eredmé
nyezte a törvényhozás terén azokat a félrendszabályokat, a melyekkel ezen 
kérdést illetőleg a legtöbb állam törvényhozásában találkozunk. 

Engedjék meg, hogy ezt a nagyobb államok idevonatkozó törvényho
zásának rövid vázlatos ismertetésével be is bizonyíthassam. 

A kapcsolatosság és azon nagy befolyás miatt, melyet a római jog a 
modern világ jognézleteíre ezen a téren is gyakorolt, legyen szabad erre a 
jogrendszerre is visszapillantanom. 

A régi Latiumban a házi cultus a családot egy kis szervezett testté, 
egy kis társadalommá alakította, a melynek saját feje és saját igazgatása volt. 
A családapa nemcsak ura és parancsolója, nemcsak örököse volt a családi 
tűzhelynek és fentartója a családnak és nemzetségnek, hanem egyszersmind 
papja is volt a családnak s a családi mysteriumok, rítusok és titkos formulák 
letéteményese. 

A római ház mindennel, a mi benne van, — úgymond Iheríng — egy
magában befejezett világot képez, melynek kormányzása kizárólag a ház 
fejének, a páter famíliasnak jogát képezi s melynek a külvilággal való viszony

ít* 
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latai kizárólag általa közvetíttetnek. Az alája tartozó személyek közül senki 
sem mehet mint panaszos, vagy mint panaszlott a biróság elé. Nem lehet 
tehát csodálni, hogy ez a páter familias korlátlan büntető és fegyelmi hata
lommal birt családja fölött, melynek folyományakép még a classikus jogászok 

• idejében is fennállott a gyermekek élete és halála feletti rendelkezési jog (jus 
vitae ac necis). S a mig a családi élet a maga tisztaságában fennállott s a 
család az erkölcs forrását képezte, ez a hatalom sohasem fajult önkényke-
déssé, ez a jog képezte a házbéke fentartásának eszközét s ez a potestas 
szolgáit a békezavarásnak csirában való elfojtására. 

A hatalommal, melylyel az állam őt felruházta, tisztévé és kötelességévé 
vált, hogy rendet és fegyelmet tartson s övéit erkölcsösen nevelje. Ha ez a 
patria potestas valósággal az önkényből folyó viszony lett volna, ki vállal
kozott volna arra, kérdi Ihering, hogy arrogatió útján önállóságát és függet
lenségét szolgasorssal cserélje fel ? 

Mérsékelte némileg a páter familias birói jogát az akkori szokásnak meg
felelő kötelesség, hogy az Ítélethozatal előtt a rokonság s a ház barátjainak 
hozzájárulását kellett kikérni. Nem vitatom, hogy igaz-e Halicarnassus Diony-
sius azon jelentése, miszerint már Romulus megtiltotta a három éven aluli 
gyermekek kitételét, kivételével azoknak, kik már születésüktől fogva nyomo
rultak és idomtalanok voltak és hogy Numa az atyának gyermekei eladására, 
fogságbavetésére, vagy korbácsolására való jogát a házas fiúkra nézve hatályon 
kivül helyezte. Az azonban tény, hogy csak az erkölcsi romlás korának 
beállta után vált szükségessé a császárok beavatkozása az apai hatalom czímén 
elkövetett kegyetlenségek megszüntetése végett. Gajus institutiói csak a rab
szolgákkal szemben ismerik ezt a jogot és Alexander Severus egy rendelete 
értelmében fenmarad ugyan az apának a joga fia fogságba vetésére, de súlyo
sabb büntetést csak a hatóság, előzetes eljárás alapján, mondhat ki. A rokon
gyilkosság (parricidium) büntetésével csak Constanlin sújtja a gyermeküket 
elpusztító szülőket, a mi Justinianus Compilatióiban is úgy maradt. 

Hogy azonban minden tilalom daczára mégis szokásban volt a kitétel 
és zálogbaadás, mutatja az a körülmény, hogy Constantin közvetett eszkö
zökkel iparkodott ezen visszásságok leküzdésére, nevezetesen az által, hogy 
a vagyontalan szülőknek gyermekeik nevelésére államsegélyt igért, hogy ő 
maga is több izben vásároltatott csecsemőket, a kik szolgálatában lőnek alkal
mazva, továbbá azon rendelete által, hogy az, a ki az apa, vagy gazda által 
szándékosan kitett gyermeket magához veszi, ezt, a kitevő minden igényei 
ellenében, megtarthatja. Hogy .egyébként még ennek előtte, még a pogány 
császárok, igy Nero s különösen Traján idejében jótékonyságot gyakorolt az 
állam a szegény szülőkkel gyermekeiknek felnevelésére, kitűnik az ifjabb 
Plinius irataiból, mely szerint Traján Rómában 5000 gyermeket adoptált s 
nevelt államköltségen »támaszul a háborúban, diszül a békében*. Az 1747-ben 
félfedezett tabulae alimentariae szerint Traján 51 földbirtokosnak 1,044.400 
sestercius (kb. 261.000 francs) kölcsönt adott, melynek 57o kamatait 300 sze
gény gyermek ellátására használta fel. 

A keresztény császárok tanításába erősen behatoltak az egyház tani-
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tásai is. Az a lelkes buzgalom, melylyel az apostolok és püspökök a szeretetei 
hirdették, nem maradt hatás nélkül. Szent Ambrosius keleten, szt. Bonifácz és 
szent Ágoston a germánok és angolszászoknál, nemcsak a térités, hanem a 
felebaráti szeretet és jótékonyság műveit is gyakorolták. Mint szt. Ambrosius 
a III. században tanította, az emberszeretet legnemesebb művei: a foglyokat 
kh"áltani, férfiakat a haláltól, nőket a becstelenségtől, gyermekeket a barbá
roktól megmenteni és ezeket szüleiknek, a polgárokat pedig államaiknak 
visszaadni. 

Az egyház mindenhol kórházakat emelt a betegeknek s menhelyet a 
gyermekeknek. Szent György csodálkoz\'a emliti a szt. Basilius által 372-ben 
Cásareában alapított menházat, melynek elnevezései az általa betöltendő hiva
tást hiven föltüntetik; Nosocomia a betegeknek, Orephotropliia a szegényeknek 
és Orphanotropliia az árva gyermekeknek szolgáló rész. Az egyház mindenütt 
győzelmesen lobogtatá az emberszeretet zászlaját és sikerrel teljesité dicső
séges küldetését. Az Evangélium — mint Laboulaye oly találóan mondja — 
lőn az a nagy tör\-ény, mely a legislatiók eszményéül szolgált s melyet 
mind a germán, mind a román népek követtek. 

\'égezetül bátorkodom még megemlíteni, hogy a pandekta jog szerint' 
atyai hatalom többek közt a gyermekkitétel, a leánygyermek kerítése, vér
fertőző házasság kötése által szűnik meg. 

Hogy megszünik-e akkor is, ha az apa a gyermekkel kegyetlenül bánik, 
az vitás. 

* * * 
A rövidre szabott idő nem engedi, bármily tanulságos is volna, hogy 

más régi népek idevágó törvén5'hozását és intézményeit ismertessem s igy 
áttérek egynéhány iránytadó modern állam tételes jogrendezésének rövid 
elemzésére. 

P'rancziaországban csak a gyermekvédelem érdekében hozott 1889. július 
24-iki törvénj' pótolta a Code Civil vonatkozó határozmányainak némely hézagait. 
A Code Civil 375—82. §-ai, melyek a szülők fenyitési és elzárási jogait tár
gyalják, a szülőknek az őket megillető nevelési hatalom gyakorlatára vonat
kozólag különös hatalmat adnak arra az esetre, ha a házi fenyitési eszközök 
nem volnának elegendők; de a szülői hatalommal való visszaélés ellen való 
beavatkozásra nem ad a Code Civil elegendő eszközöket, habár az igazság
szolgáltatás állandóan azon fáradazik, hogy a törvény hiányos rendelkezéseit 
kiegészítse s annak hézagait törvénymagyarázat utján kevésbbé érezhetővé tegye. 

A Code Penal 334. és 335. §-ai szerint megszűnik a szülői hatalom 
büntetőítélet utján, ha az a gyermeknek rósz életmódra szoktatása, vagy 
ösztönzése következtében a szülőtől itéletileg megvonatik. De ettől eltekintve 
a Code alapján sem találjuk meg a bíróságoknak arra való jogát, hogy a szülői 
hatalom birtokosától ezt a jogot az azzal való visszaélés czimén elvonják. 
Pedig főleg az a baj és panasz tárgya, hogy a szülők a saját hibájukból 
elhanjragolt s aztán mások által megkezdett, vagy folytatott nevelés eredményét 
a nevelő-, vagy jótékonysági intézetekben elhelyezett gyermekük visszakövete
lésével semmivé tehetik. 
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És az 1874. deczember 7-iki törvény 2. és 3. §-ai sem voltak képesek 
e visszásságokat megszüntetni. L'Allemand érdeme, hogy 1885-ben megjelent, 
a l'Académie által koszorúzott »Histoire des enfants abandonnés et delaissés« 
czímű művében a törvény eme hiányaira rámutat s ha nem is mindenütt meg
felelően, megjelöli a beható reform útját. 

Az 1889-iki törvény különbséget tesz az atyai hatalomnak obligatorius, 
azaz de jure való elvesztése és annak facultativ megszűnése között; amarról 
a törvény 1. §-a, ez utóbbiról a 2. §. intézkedik. 

De jure elveszti atyai hatalmát az: 1. a ki a Code.Pénal 334. Art. 2. §. 
alkalmazásával elitéltetett; (Ezen §. büntetéssel sújtja azt a szülőt, gyámot 
vagy más személyeket, kik a felügyeletükre bizott személyeket elcsábítják, 
erkölcstelen életmódra viszik, vagy ahhoz segédkezet nyújtanak.) 2. a ki mint 
felbujtó, társtettes, vagy bűnsegéd bűnösnek mondatik ki, akár a gyermek 
személye ellen, akár a gyermek által elkövetett bűntettben; 3. a ki mint fel
bujtó, társtettes, vagy bűnsegéd két izben bűnösnek találtatott ugyaniiy termé
szetű vétségért; 4. a ki kiskorúaknak kicsapongásra való csábítása, vagy ipar
szerű előmozdítása miatt két izben elitéltetett. Fenmarad azonban mindezen 
esetekben a gyermek eltartására vonatkozó törvényes kötelezettség. 

A birái^belátásra van bizva az atyai hatalom elvesztésének kimondása 
a következő esetekben: 1. ha a szülő életfogytig tartó, vagy meghatározott 
tartamú kényszermunkára Ítéltetett, vogy a C. P. 8(3—101. §-aiba ütköző, az 
államnak külbiztonságát, vagy belbékéjét sértő bűntett miatt akár mint felbujtó, 
akár mint társtettes, avagy segéd lőn szabadságvesztésbüntetésre Ítélve; 2. ha 
a szülő csavargás, gyermekkitétel s elhagyás, vagy kóborlás miatt két izben 
elitéltetett; 3. ha a szülő az 1873. és 1874. évi törvények értelmében, 10 évnél 
nem idősebb gyermekeinek csavargók, erőművészek, vagy koldusoknak történt 
átengedése, avagy a gyermeknek koldulásra való felhasználása miatt volt 
elitélve; 4. ha a szülő kiskorúaknak kicsapongásra való üzletszerű csábításáért 
egy izben már elitéltetett; 5. ha a gyermek a C. P. 66. §-a értelmében, tekin
tettel az illető cselekmény bűnösségének felismerésére megkívántató képesség 
hiányára, javitóházba utaltatott; 6.'ha a szülő iszákossága, közismeretű botrá
nyos életmódja, vagy rósz bánásmódja a gyermek egészségét, vagy erkölcsi
ségét veszélyezteti. 

A törvény II. fejezete a gyámság szervezéséről szól az atyai hatalom 
elvesztése esetére, a III. fejezet pedig az atyai hatalom visszaállitásárói intéz
kedik. Végül a törvény II. czíme azon kiskorú gyermekek védelméről rendel
kezik, a kik a szülők beleegyezése mellett, vagy a nélkül nevelőintézetben, vagy 
magánosoknál vannak elhelyezve. Üdvös újítást tartalmaz a törvény e része, 
a mennyiben biztosítja a nevelőintézeteket s a magánosokat, hogy a gondo
zásukra bizott gyermekeket nagykorúságuk eléréséig maguknál tarthatják s a 
szülőknek gyermekeik kiadását illető követelését visszautasíthatják. 

A mi már most a törvény jellemzését illeti, csatlakozunk Fuhi azon 
nézetéhez, hogy a törvény csak azokat az eseteket veszi figyelembe, mikor 
a szülők részéről a köteles gondozás elmulasztása forog fenn, de nem ad 
módot az állam közegeinek a gondozatlan gyermek nevelésének a szülőtől való 
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elvonására abban az esetben, ha a szülői hatalom megvonásának ezen elő
feltételei különben hiányzanak. Nem elégedhetik meg az állam azzal és nem 
is szabad bevárnia azt, hogy a szülő a maga jószántából adja ki rósz hajla
mokkal terhelt g3'ermekét a szülői ház köréből más nevelői hatalom körébe, 
hanem kötelessége az államnak, hogy a szülők ily irányú elhatározása nélkül 
is gondoskodjék a szülői nevelés megfelelő pótlásáról. Ezt az eszmét, noha 
épen Francziaországban nagy szükség volna a fiatalság bűnös elfajulásának 
meggátlására, a franczia törvény figyelembe nem veszi. Ennek oka Fúld véle
ménye szerint mindenek fölött abban keresendő, hogy Francziaországban a leg
nagyobb mérvben idegenkednek attól, hogy beavatkozási jogot engedjenek az 
államnak arra a területre, melyet mindenkor a család részére fentartott domi-
niumnak szoktak tekinteni. Mindazáltal jelentős előhaladás mutatkozik e tör
vényben a gyermekvédelem ügyére nézve s ha a végrehajtás a kellő buzga
lommal történik, a törvénynek üdvös hatásai leendnek. 

Áttérve a német törvényhozásra, első sorban arra utalunk, hogy úgy a 
német polgári, mint a büntető törvénykönyv birói védelmet nyújt a szülői 
hatalom birtokosai ellenében mindazon esetekben, midőn ezeknek magatartása 
a gyermekek szellemi, vagy testi épségét veszélyeztefi. A német birodalmi pol
gári törvénykönyv 1666. §. szerint: »Ha a gyermek szellemi, vagy testi épsége 
az atyai hatalommal való visszaélés folytán a gyermek elhanyagoltatása által, 
vagy pedig az illetőnek tisztességtelen, vagy erkölcstelen magatartása követ
keztében veszélyeztetve van, a gyámhatóság a veszély elhárítására szükséges 
intézkedések megtételére köteles. Különösen elrendelheti a gyámhatóság, hogy 
a gyermek nevelése czéljából alkalmas családban, nevelőintézetben, vagy javitó-
házban helyeztessék el.« 

»Ha az atya a gyermeknek ellátására való jogát sérté meg s annak 
jövőbeni ellátása is veszélyeztetve van, a vagyonkezelés és haszonélvezet joga 
tőle elvonható.* 

Az 1680. §. rendelkezése szerint: »elveszti az atyai hatalmat az atya, 
ha a gyermeken elkövetett bűncselekmény, vagy szándékosan elkövetett vétség 
miatt fegyház, vagy 6 hónál súlyosabb fogházra itéltetett.« 

Ha bűnhalmazat folytán összbüntetés szabatik ki, akkor azon egyes 
büntetés nagysága irányadó, mely a gyermeken elkövetett bűntett, vagy vétség 
miatt méretett ki. A szülői hatalom megszűnte az itélet jogerőre emelkedése
kor következik be. 

A mi a szülői hatalom- birtokosa elleni föllépés előfeltételeit illeti — a 
mint az 1666 §. indokolásából kitűnik, — ide számítja a törvény legelső 
sorban azokat az eseteket, midőn a gondozási és főleg a nevelési joggal való 
visszaélés, vagy elhanyagoltatása folytán a gyermek tesfi, vagy szellemi épsége 
veszélyeztetik. A többi, jelesül: a szász-weimar és bajor particularis tör-
vényelíben foglalt azon korlátozást, mely szerint »nagymérvű veszélyeztetés
nek*, »súlyos elhanj'agolásnak*, »durva visszaélésnek* kell fenforogniok, nem 
fogadta el a német törvény, abból indulva ki, hogy a gyermek érdekében 
tanácsosabb a gyámhatóságnak a szóban levő kérdésben szabad kezet en
gedni. Nem akart továbbá oly messze menni a törvényhozás, hogy egyedül 
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azon az alapon, mert a szülői hatalom gyakorlója megfosztatott polgári jogai
tól, a gyámhatóságnak is jogot adjon a szülő ellen való eljárásra. 

Ha megvannak az 1666. §. előfeltételei, az esetben a gyámhatóság 
köteles alkalmazásba venni a veszély elhárítására szükséges rendszabályokat, 
melyek mindazonáltal a gyámhatóság szabad mérlegelésének tartattak fönn. 

Mint különösen fontos rendszabályt kiemeli a törvény a gyermeknek 
alkalmas családba helyezését, vagy nevelő, illetve javitó-intézetbe utalását. 

• Az 1680. §. határozmányaira vonatkozólag, melyekhez képest bizonyos 
esetekben bűncselekmény fenforgása esetén a szülői hatalom törvényszerű 
megszűnése következik be, a törvény az esetek megállapítása körül nem tar
totta döntőnek, hogy a szülői hatalom birtokosa milyen nemű bűntett, vagy 
vétség miatt volt valamely büntetésre itélve, — ez a porosz jog álláspontja — 
hanem az indokolás szerint csak oly bűncselekmények jönnek tekintetbe, 
melyek a gyermek ellen, \'agy a gyermefejí követtetvén el és a fenforgó körül
mények szerint a jogrend s az erkölcsi törvények súlyosabb megsértését 
képezvén, a szülői hatalom természetes alapjának megszűntét kétségtelennek 
tüntetik fel. 

A német Btk. idevágó bttő határozmányairól szólva, először arra utalunk, 
hogy ehekintve az 55. és 56. §§-tól, melyek a fiatalkorú bűntettesek mentes
ségét megállapítják, a gyermekek bántalmazása s azok egészségének meg-
háboritása, a Btk. 223. §-a szerint, mint testi sértés büntettetik. 

Különös, hogy ezen határozmány szerint magasabb büntetési tétellel 
fenyítik nemcsak itt, hanem több más államban — igy Magyarországban is — 
azt a testi sértést, mely felmenő ágbeli rokonon követtetik el, a lemenő ág-
belin elkövetett testi sértés azonban magasabb büntetési tétel alá nem esik. 
Továbbá a 361. §. 4. pontja értelmében kihágást követ el az, ak i gyermeke
ket koldulásra buzdit, arra használ, illetve a ki a felügyeletére és gondozására 
bizott, családja körébe tartozó személyeket a koldulástól visszatartani el
mulasztja és ezen §-nak 9. pontja szerint, ki a fentjelzett személyeket lopás 
elkövetésétől, vagy az adó és vámtörvények megszegésétől visszatartani el
mulasztja. 

E tárgyunkra vonatkozó törvényes rendelkezések rövid elemzéséből ki
tűnik, hogy bár a régi jogállapottal szemben jelentékeny haladás észlelhető, 
mindazonáltal ezen a téren még sok a tenni való. Igen kívánatos volna, hogy 
a nemzetközi büntetőügyi egyesület német csoportja által előterjesztett javas
latok s az azok alapján Berlinben hozott határozatok közül mentől több meg
valósítást nyerjen. 

Nemcsak akkor kellene beavatkozást engedni a gyámhatóságnak, ha az 
atya erkölcsi hibája a gyermek bűnözése körül nyilvánvaló, de hetyén való' 
lenne az, a szülők hibáján kivül gondozást nélkülöző gyermekekre vonat
kozólag is és elvonandó volna a gyermek a szülői hatalom alól akkor is, ha 
a szülő a javitás munkájára képtelennek mutatkozik. A polgári törvénykönyv 
határozmányai azért sem kielégítők, mert —• miként már Lenz kifejtette — 
alig van mód arra, hogy behatolhassunk a családba, melyben a bántalmazott, 
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vagy gondozatlan gyermek él, hogy megállapíthassuk a szülők, vagy gondozók 
mulasztását s hogy a gyermeknek sürgősen nyújthassuk a segélyt. 

Angliában a Reformatory és Industrial Schools, melyeknek rendeltetése, 
hogy a bűnöző, vagy erkölcseiben elhanyagolt fiatalságnak büntetés helyett, 
vagy mellett kellő kiképzést és nevelést nyújtsanak, kiváló sikereket értek el. 
Az intézetek felügyelőségének 1891. évi 35. jelentése szerint 1856-ban Angliá
ban Walesben 11.808 fiú- és 2173 leánygyermek Ítéltetett el fogházbüntetésre, 
1891-ben már csak 3465 fiú- és 390 leánygj^ermek záratott el. 

Skócziában a fiatalkorú elitéltek száma 1860—1890-ig 1062-ről 797-re 
csökkent. Minden fiatalkorú elitélésénél 2—5 évre terjedő kényszernevelés s 
a »Reformatory School«-ba való beutalás mondható ki. Angliában és Skócziá
ban 1891-ben mindössze 53 ily iskola létezett, a növendékek száma pedig 
5581 volt. Az ipari iskolákba (industrial schools) bármely polgár indítványára 
beutalhatok: 1. oly gyermekek, kik kolduláson éretnek, vagy koldulás czéljá-
ból utczákon, köztereken tanj'áznak; 2. kik otthon, vagy állandó tartózkodási 
hely, megfelelő gondviselés, kimutatható fentartási eszközök hiányában csa
varognak; 3. elhagyottak, árvák vagy félárvák, ha a szülők valamelyike fegy
házra, vagy fogházra ítéltetett; végre 4. olyanok, kik ismeretes tolvajok társa
ságában találtattak. 

Ezeken kívül még bűnvádi eljárás alá vont, valamint engedetlen gyer
mekek is koruk és viszonyaik tekintetbe vételével szintén beutalhatok valamely 
elismert ipariskolába. Ezen intézetek száma 1891-ben 153 volt, 19.292 fiú- és 
4396 leánynövendékkel. A főfelügyelő kiadott jelentésében azon meggyőző
désének ad kifejezést, hogy a gyermekek bebörtönzése úgy Nagy-Britanniá
ban, valamint más országokban is nemsokára csupán a múltnak emlékei közé 
fog tartozni. 

Más irányt követ a gyermekvédelem terén Angliában a gyermekeknek 
kegyetlenkedések elől való megóvását czélzó törvény, az u. n. Prevention of 
Cruelty to Children act, 1894-ből. Ebben külön delictum alkottatott abból a 
czélból, hogy a szülői, vagy nevelői által testileg, vagy lelkileg kínzott gyer
mekek bántalmazóik kezeiből mentől hamarabb kivétessenek. Ebben külön
bözik ez a törvény az 1891-ki hasonló elnevezésűtől. Már a delictum elneve
zésénél is — mondja Lenz — számba kell venni az érzelmi momentumot, hogy 
már abban is kifejezésre jusson az az undor, mely a gyermekkel való ember
telen s a szülői érzéssel össze nem egyeztethető bánásmód ellen nyilvánul. 

Az 1. §. ügy hangzik: »Azon tízenhat éven felüli egyén, kire egy 16 
évesnél fiatalabb gyermek gondozása van bízva s annak testi épségét szán
dékosan veszélyezteti, bántalmazza, elhanyagolja, kiteszi, vagy erre alkalmas 
okot ad, mi által a gyermek szükségtelenül szenved, vagy egészségében (kü
lönösen látó-halló érzékében, testrészeiben, szerveiben, vagy szellemi épségé
ben)- sérelmet szenvedhet, kihágást követ el és az esküdtszéki eljárás utján 
100£-ig terjedhető pénzbüntetéssel, esetleg azonfelül (kényszermunka melletti, 
vagy a nélküli) két évig terjedhető fogházzal büntetendő; b) sommás eljárás 
utján alternative, 25 í-ig terjedhető pénzbüntetéssel, vag\' még e mellett 6 hóig 
terjedhető fogházzal büntetendő.* 
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A törvény hatályának alanyaira vonatjíozóan ezek a kifejezések: »0f 
any person . . . .« »who has the custodi, charge, or care of any chi ld . . . .« 
mindazokra vonatkoznak, kik a gyermek gondozására jogilag, vagy tényleg 
hivatvák; tehát nemcsak az apa, anya, gyám, tanitó és nevelőre, hanem azokra 
is, a kik valamely gyermeknek gondozását önként elvállalták. 

A büntetendő tényálladék igen kiterjeszthető ; nem kívántatik meg az, 
hogy tulajdonképeni testi sértés követtessék el, hanem elegendő már oly cse-
lekipény is, mely a gyermek szükségtelen szenvedését, yagy testi sérelmét 
idézheti elő. Tartós rósz bánásmód, étel és ital-, ruházat-, szállás- és orvosi 
kezelésben való részesítésnek elmulasztása már megállapítják a delictum tény-
álladékát, mi által főleg tanonczok és cselédek szolgálatadóik ellenében hat
hatós yédelmet nyernek. 

A szülők fegyelmi hatalma ebben a törvényben is épségben van tartva, 
de ennek túllépése akár mérvére nézve, akár az alkalmazott eszközöknél fogva 
»cruelty«-nek tekintendő. Az 1. §. 3. p. értelmében magasabb a büntetési 
tétel, jelesül 200 £-ig terjedhető pénzbüntetés, vagy öt évig terjedhető fegyház, 
ha a tettes a gyermek halála esetére biztosítva volt. A gyári törvényhozás 
kiegészítését képezi, hogy »kegyetlenkedés«-nek tekintendő, ha a gyermekek 
oly gyáron kivüli foglalkozásra alkalmaztatnak, mely szellemi, vagy erkölcsi 
fejlődésüket veszélyezteti. 

A 2. §. szerint büntetőjogilag felelős a gyermek gondozója, a ki meg
engedi: a) hogy 14 éven alóli fiú-, vagy 16 évesnél fiatalabb leánygyermek 
utczákon, köztereken, épületekben koldulás czéljából tartózkodjék, vagy ott 
alamizsnát elfogadjon, vagy alamizsnaadásra indítson, akár éneklés, táncz, 
játék, házalás, vagy egyéb tevékenység ürügye alatt; b) hogy ugyanezen czél
ból esti 9 órától reggel 6 óráig az utczán, vagy oly helyiségekben tartózkod
jék, hol szeszes italokat szolgáltatnak ki; c) hogy ugyancsak a jelzett czélból 
nyilvános mulatóhelyeken tartózkodjék; d) hogy a gyermek erőművészszé, 
alakossá, czirkusz-lovarrá, vagy hasonló veszélyes foglalkozásra leendő kikép
zése czéljából kiállításon, vagy mutatványos helyeken tartózkodjék. 

A büntetés nagysága vagylagosan 25 £ pénzbüntetés, vagy ugyanez há
rom hóig terjedő fogházzal együtt. Mint kivételeket jelöli meg a törvény, ha 
a mutatvány valamely iskola hasznára, vagy jótékony czélra szolgál; továbbá 
ha az atya, anya, vagy gyám maga képezi ki gyermekét artistává. ]\íás sze
mélyeknek a hatóság adhatja meg erre az .engedélyt. 

E határozmányok gyakorlati keresztülvitelére külön eljárást alkotott a 
törvény. 

Minden rendőri közeg: elfogatási parancs nélkül is letartóztathatja azt a 
személyt, kit a jelzett cselekmények valamelyikén rajta ér és biztos mene
dékhelyre viheti a gyermeket, hol aztán ez a bűntető eljárás jogérvényes be-
fejeztéig megmarad. A vádínditvány activ populáris. Bárki jogosítva van vala
mely kegyetlen bánásmódban részesített gyermeket a bíróság elé vinni és 
felhatalmazást kívánni arra nézve, hogy az ügy jogerős elintézéséig a gyer
mek biztonságáról gondoskodhassék. Továbbá bárki jogosítva van a rendőri 
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biró, vagy két békebiró előtt jelentkezni s eskü alatt jegyzőkönyvbe vétetni, 
hogy bizonyos egyén ellen a »kegyetlenkedés« gyanúja forog fenn. 

A feljelentő erre hatósági felhatalmazást nyer, a bántalmazott gyermek 
felkutatására és a bíróság elé állítására. Mihelyt a terhelt vád alá helyeztetik, 
a bíróság elvonhatja tőle a gyermek gondozását s a rokonoknak, vagy más 
alkalmas személynek adhatja át ápolás, vagy nevelés végett. 

Ha az elitélt szülő iszákos volt, egy 1879-ikí törvény értelmében saját 
beleegyezésével fogház helyett az iszákosok -menhelyében töltendő egy évi 
elzárásra ítélhető. A vád a kegyetlenkedés cselekményének követésétől számított 
hat hó alatt elévül. 

Ez rövid és sommás tartalma annak a törvénynek, mely méltán sora
kozik azon kodifikatorius törekvések és intézmények mellé, melyek a testi, 
szellemi és erkölcsi javaikban veszélyeztetett gyermekek sorsának javítására 
czéloznak. 

Az angolok -gyakorlati érzéke már rég felismerte, hogy csak a gyors, 
különféle elvi és doctrinár aggály által nem késleltetett beavatkozás képes a 
védtelen gyermekeket az örvénybe való bukástól megmenteni. És az az ország, 
mely a személyes szabadságot a Magna Charta által évszázadok óta tör
vényesen biztosította, a hol ez a törvény megdönthetlen védbástyája minden 
polgárnak, az az ország, hol azon elv: »az én hazám az én váram« mindenha 
a köztudatban élt, ez az ország nem tartózkodott attól, hogj' a családot illető 
jogkörbe akár gyengédtelen kezekkel is behatoljon, ha durvaság, szemérmetlen
ség, vagy kegyetlenség annak szentélyeit lerombolták. 

Engedjék meg végül, hogy rövid vonásokban megösmertessem annak 
az országnak idevonatkozó törvényhozási intézkedéseit, mely ma fővárosában 
a kongresszus tagjait üdvözölni szerencsés. Azzal a tartózkodással teszem ezt, 
melyet az idő s a kitűzött feladat nekem megengednek. 

Ősi jogunkban az a felfogás mutatkozik és áll előtérben, hogy az atyai 
hatalom nemcsak jog, hanem a gyermek védelmére s annak érdekében alkotott 
intézmény. Már Szent István első magyar király emlékezteti fiát arra, hogy 
az atyák kötelessége a gyermekeket felnevelni »patres enim idcirco sünt patres, 
ut nutriant filíos«; ugyancsak ő adta meg az özvegyeknek azt a jogot, vala
mint kötelességükké is tette, hogy gyermekeiket gondozzák. Szent László Il-ik 
decretumában megtiltja a szülőknek, lopáson ért gyermekeik megölését, vagy 
megcsonkítását. Verbőczy Hármaskönyve, valamint későbbi törvényeink is 
megállapítják a szülőknek gyermeknevelési jogát és kötelezettséget. Mindazon
által a római jog befolyása alatt, Verbőczynél, az atyai hatalom körének 
szabályozásánál a »potestas« mindjobban előtérbe lép. Ennek folyományául 
tekinthető, hogy az atya jogosítva volt vétkező fiát megbüntetni, bezárni, vagy 
maga helyett túszul adni. i 

És habár mindezen határozmányok, jogéletünk átalakulásával lényeges -
változásokon mentek keresztül, még csak az 1877. évi XX. t.-czikknek (a 
gyámsági törvénynek) jutott az a feladat, hogy az atyai hatalmat modern 
szellemben szabályozza. Az atj'ai hatalom e szerint nem csupán jogot képez, 
hanem egyszersmind a gyermek tartására, ellátására és nevelésére vonatkozó I 
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kötelezettséget is tartalmazza és általában, mint a gyermek természetes jogai
nak és érdekeinek védelmére létesített intézmény jelentkezik. 

A nevelési jog és kötelesség számos törvénj' által állami ellenőrzésnek 
és különféle tilalmaknak van alávetve. így például a 16-ik életévet betöltött 
gyermek gyámhatósági jóváhagyással atyja akarata ellenére is választhat élet-
páljmt. Csak gyámhatósági hozzájárulás esetén van jogosítva az atya erköl
csileg romlott gyermekét javitó-intézetbe felvétetni. A régi jogban biztositolt 
azon hatalma az apának, hogy gyermekét akár magánházban, akár fogház, 
vagy fegyházban elzárathassa, megszűnt. Ellenben a büntetőbíróság a Btk. 
értelmében jogosítva van a 12 évnél idősebb, de 16, illetve 20-ik évét még 
be nem töltött ifjút a szülők akarata ellenére is itéletileg javitó-intézetbe 
utalni. 

Az apai hatalom felfüggesztetik, ha annak birtokosa bűntett, vagy vétség 
miatt egy évnél tovább tartó szabadságvesztés büntetésre Ítéltetett, a meny-
nj'iben a Btk. máskép nem rendelkezik. Arra az esetre azonban, ha az apa 
tartózkodási helyének ösmeretlen volta, egy évnél rövidebb fogság büntetése, 
vizsgálati fogságban léte, avagj' betegsége folytán van az apai hatalom gya
korlatában gátolva s ezért nem teljesítheti a gyermek felügyeletére és neve
lésére vonatkozó kötelmeit, az ily esetre a törvényes képviseletről a gyermekek 
gondozásáról és neveléséről semminemű intézkedés nincs. 

Jogosítva van továbbá a gyámhatóság elvonni az apától az apai hatal
mat, ha az apa: 

1. a gyermek ellátását és nevelését elhanyagolja; 
2. annak szellemi, vagy testi épségét veszélyezteti, végre 
3. a gyermek vagyonát rósz kezelés által koczkáztatja. 
Mindezen esetékben az atyai hatalom elvonása tetszőleges, ipso jure nem 

áll be s csak kimondható a gyámhatóság illetve bíróság által. 
Az eljárás bárkinek feljelentésére megindítható. A g3'ámhatóság köteles 

a határozathozatal előtt a hozzátartozókat meghallgatni; az itélet felebbezhető, 
s jogerőre emelkedés előtt végre nem hajtható. A mennyiben azonban a 
gyermeknek személyi és anyagi érdekei a közbeeső idő alatt nyilvánvalóan 
veszélyeztetve volnának, a határozat jogerőssé válta előtt is az u. n. biztosí
tási eljárás utján a gyermek az apai hatalom alól kivonható és máshová 
adható. 

Áttérve a büntető törvényekre, első sorban ki kell emelnünk, hogy az 
1878 : \ '. t.-cz. 42. §-a szerint: 20 évnél fiatalabb, fogházbüntetésre ítélt egyének 
akár a bírói itélet, akár igazságügyministeri rendelet alapján javító-intézetben 
elhelyezhetők. Ugyanazon törvény továbbá elrendeli, hogy a 12 évesnél idősebb, 
de 16-ík életévüket el nem ért egyének, a mennjdben a cselekményük bűnös
ségének fölismerésére szükséges képességgel nem bírtak, ha nem is büntet
hetők, de javítóházba utalhatók, hol 20-ík évükig tarthatók. 12—16 éves 
egyének, kik az általuk elkövetett \-étségért rendőri büntetéssel sújtattak, hat 
hónapot túl nem haladó időre javitó-intézetbe utalhatók. Kihágások esetén is 
ily intézetben tölthetik fiatalkorú egyének büntetésüket, a mennyiben az illető 
hel3'en javító-intézet létezik. Nemkülönben 16 évnél fiatalabb csavargók és kol-
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dusok is neveltetésük végett legfeljebb egy évi tartamra a hatóságok által ily 
intézetbe utalhatók. 

A mint az igazságügyministeriumnak legutóbb kiadott jelentéséből kitűnik, 
ez idő szerint négy javító-intézetünk van; ugyanis : Aszódon, Kolozsvártt, Székes
fehérvárott fiúk, Rákospalotán leányok részére. Ezenfelül két új, fiúgyermekek 
befogadására szolgáló intézet van keletkezőben, jelesül Kassán és Verseczen. 

Ezen intézetekbe fennállásuk óta 12C9 fiú és 82 leánygyermek lett 
befogadva. A jelentéshez csatolt igen tanulságos statisztikai kimutatás meggyőz 
bennünket azokról az áldásos eredményekről, melyeket ezen intézetek elértek. 

A büntető törvénykönyv idevágó anyagi határozmányai közül kiemelendő, 
' hogy szülők, a kik leánygyermekeiket mással nemi közösülésre, vagy fajtalan
ságra csábítják, bűntettet követnek el és öt évig terjedhető fegyházzal bünte
tendők ; ugyanazon büntetés éri azokat is, kik a gyámságukra, gondnoksá
gukra, nevelésükre, vagy tanításukra bízott gyermekeket ezen cselekményre 
csábítják. Súlyosabb beszámitásúak és magasabb büntetési tétel alá esnek a 
fentjelzett személyek részéről elkövetett szemérem elleni bűntettek 232. és 235. 
szakaszai értelmében. 

A gyermekölés, magzatelhajtás és gyermekkitétel a 284., 285. és 287. §-aí 
értelmében három, illetőleg öt évig terjedhető börtönnel büntetendők. 

A ki gondozására, vagy felügyeletére bízott, koránál, vagy állapotánál 
fogva önsegélyre képtelen egyént kitesz, vagy segély nélküli állapotban elhagy, 
három évig terjedhető börtönnel büntetendő. A súlyos testi sértés büntette és 
vétsége a 302. §. szerint szigorúbban büntettetik, ha felmenő ágbeli rokonon, 
de nem oly esetben, ha lemenőn követtetik el. 

A 313. §. értelmében a házi fenyítékre jogosított személy által annak 
gyakorlatában elkövetett könnyű testi sértések miatt büntetésnek nincs helye. 

Kihágást követnek el a szülők, gyámok, gondnokok, felügyelők, a kik 
gyermekeiket, illetve a gyámságukra, gondozásukra, vagy felügyeletükre bízott 
16 évesnél fiatalabb egyéneket csavarogni hagyják, vagya csavargás meggát-
lására a házi fegyelem minden jogos eszközét lehetőleg fel nem használják. 
A ki 16 évesnél fiatalabb gyermeket koldulásra csábit, koldulni küld, vagy e 
czélra másnak rendelkezésére bocsát, nyolcz napig terjedhető elzárással bün
tetendő. 

Végre megemlítendő, hogy a k. büntetőtörvénykönyv 99. §-a értelmében 
azon családfő, a kinek családjában, vagy háznépe között, azon iparos, gyáros, 
vagy bányatulajdonos, a kinek műhelyében, gyárában vagy bányájában 
a segédek, tanonczok és munkások között, úgyszintén azon növelde-tulajdonos, 
kinek intézetében ragályos, vagy járványos betegség ütött ki s ennek tudo
mására jutása után 24 órával orvosi segélyről nem gondoskodik, 300 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

A tárgyunkra vonatkozó legislatiók állapotának ezen rövid vázlatában 
kívántam keretet nyújtani azon következésekhez, melyek korábbi bejelenté
semből már önök előtt ismeretesek. 

A kérdésnek törvényhozási állására vonatkozó ezen rövid kitérés nagyban-
• egészben feltünteti azokat a törekvéseket, melyek • a gyermekek védelmét a 
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természet törvényeit megtagadó szülők ellenében czélozzák, de egyszersmind 
azokat a hiányokat is feltárják önök előtt, melyeknek orvoslása a jövő törvény
hozásának hivatása leend-. 

A nekem jutott feladat nehézségeinek s erőim elégtelenségének érzetében 
csak arra szoritkozhatom, hogy néhány lapidáris mondatban megjelöljem azon 
irányelveket, melyek feladataink útját meghatározzák. Hogy ez irányban az 
angol törvényhozás n3'omdokait követtem, azt az elorebocsatottak után nem 
kell indokolnom. 

Az angol törvény példájára én is egy sui generis delictum alkotását, egy 
ügynevezett »Cruelty act« létesítését javasolom, mely javaslatomban abból az 
eszméből indultam ki, hogy már magában véve oly törvénynek a létezése is. 
melynek megszegése az ellene vétkezőket közmegvetésnek teszi ki, üdvös 
hatást kell, hogy gyakoroljon és hatékony figyelmeztetésül szolgáljon. A bün
tetések ne csak pénzbirságból álljanak, hanem legyenek azok szabadságvesztés
büntetések is. Minthogj'' azonban csak csekélyebb jelentőségű esetekről s inkább 
a tett elkövetésénél szereplő érzelmi momentumokról van szó, azért a magyar 
Kbtk.-vel összhangban a szabadságvesztésbüntetés maximumát két hónapban, 
a pénzbüntetését 300 forintban véltem megállapitandónak. A bűncselekmény 
meghatározásánál nem tartottam magam szorosan a kitűzött kérdések szűk 
korlátaihoz. Maga a kérdés kifejezetten csak bizonyos korlátolásáról szól az 
atyai hatalomnak, de hallgatással mellőzi a gyámok, gondnokok, nevelök és 
kiskorúak gondozásával megbízott más személyeket, valószínűleg abból a fel
tevésből indulva ki, hogy ezen korlátolások maguktól értetődőleg ezen szemé
lyekre is alkalmazást fognak nyerni. De sok esetre nézve a fenforgó körül
ményeknél fogva ezen feltevés nem érvényesülhetne. Azért tartottam helyén
levőnek nemcsak a szülőket, de az általam fenn megjelölt többi személyeket 
is a delictum alanyai közé sorozni. 

Az angol törvény rendelkezéseinek megfelelőleg azt a ténykörülményt, 
hogy az illető személy a gyermek halála esetére biztosítva volt, súlyosító 
körülménynek vettem. 

Végre ugyané törvény mintájára actio popularis által véltem módot 
nyújthatni a delictum gyors felfedezésére és megtorlására. 

A mi a szülői hatalom megszüntetését illeti, azt hiszem, nem kell bővebben 
fejtegetnem, hogy csak gyors és erélyes eljárással, a gyermeknek bántalmazol 
hatalmából való haladéktalan elvonásával lehet a szóban forgó bajon segíteni. 

E kérdésben is csak irányjelzőket akartam nyújtani a nélkül, hog}' a 
megoldás teljességére és tökéletességére igényt tartanék. 

Még csak javaslatom második pontját akként kívánom módosítani, hogy 
fiatalkorúaknak szeszes italok kiszolgálására használt helyiségekben esti kilencz 
órától reggeli hat óráig való tartózkodása a szülők s a többi megjelölt szemé
lyek megbüntetését csak akkor vonja maga után, ha az ott tartózkodás kol
dulás czéljából történik; mihez képest e szavak: »a nélkül, hogy ott állandó 
foglalkozással birna«, elesnek, viszont az utolsó szó előtt e szavak: »e czél-
ból« beszúrandók. 
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Ezek után pedig abban a meggyőződésben és reményben, hogy az elő
adásomban foglalt szerény kezdeményezések szerint elhintett vetőmagvak az 
önök bölcsesége és hathatós támogatása által a törvényhozás talaját meg 
fogják termékenyíteni, kérem önöket, hogy a vitát fölvenni s javaslataimat 
elfogadni méltóztassanak. 

A fennálló magán és büntető törvényekben foglalt intézkedéseken felül 
még a következő intézkedésekre van szükség: 

I. Azon szülő, gyám, gondnok, vagy felügyelő, ki hatalma, vagy fel
ügyelete alatt álló 16-ik életévét be nem töltött gyermekeket a jogos házi 
fegyelem által szabott határon túlmenve szándékosan bántalmaz, vagy azok 
egészségét, testi épségét, vagy erkölcsiségét akár cselekvénye, akár mulasztása 
által sérti, veszélyezteti, vagy megrontja, a mennyiben az ily cselekvény a 
büntető törvény intézkedései alá eső bűntettet, vagy vétséget nem képez, 
kihágást követ el és 2 hónapig terjedhető elzárással és háromszáz forintig 
terjedhető pénzbirsággal büntetendő. 

Súlyosító körülményt képez, ha a szülő, gyám, gondnok, vagy felügyelő 
a gyermek halála esetére biztosítva volt. 

II. Az előző pontban meghatározott büntetés alá esik azon szülő, gyám, 
gondnok, vagy felügyelő, ki hatalma, vagy felügyelete alatt álló 16-ik életévét 
be nem töltött gyermeket oly foglalkozásra kényszerit, csábit vagy annak oly 
foglalkozásnál való alkalmazását megengedi, vagy meg nem akadályozza, 
mely szellemi és erkölcsi fejlődését veszélyeztetni képes; vagy koldulni engedi, 
tekintet nélkül arra, hogy ének, tánczjáték vagy házalás szolgáltat ürügyet a 
koldulásra; vagy megengedi, hogy a gyermek oly helyiségben, hol szeszes 
italokat árulnak, este 6 órától reggeli 6 óráig e czélból tartózkodjék. 

III. Két hónapig terjedhető elzárással és háromszáz forintig terjedhető 
pénzbirsággal büntetendő azon szülő, gyám, gondnok, vagy felügyelő, ki 
törvény, vagy szerződés által reá rótt kötelezettségének megsértésével, egy 
kiskorú tartását, ruháztatását, vagy nevelését elhanyagolja. 

IV. Az I—III. pont alatt érintett cselekvények bárkinek feljelentésére 
üldözendők és büntetendők. 

A büntető bíróság a nála feljelentett esetről az illetékes gyámhatóságot 
haladéktalanul értesiti, a gyámhatóság pedig saját hatáskörében késedelem 
nélkül intézkedik az iránt, hogy az atyai hatalom, vagy a felügyelet -az illető 
gyermek felett megszüntettessék, hogy a gyám, vagy gondnok ezen tisztétől 
elmozdittassék és hogy más gyám, vagy gondnok kirendeltessék, végre, hogy 
az illető gyermek az eset körülményeihez képest vagy jávitó-intézetben, vagy 
magáncsaládnál elhelyeztessék. 

Elnök : Kivan valaki az előadáshoz hozzá szólani ? 
Dr. Doleschall Alfréd (Budapest, németül): Tisztelt hölgyeim és uraim 1 

Fentartás nélkül hozzájárulok az előadó úrnak azon kijelentéséhez, hogy a 
jelen kérdés egyike a legnehezebbeknek, mert a midőn arról van szó, hogy a 
szülők őket természetjogán megillető jogaiktól megfosztassanak, akkor a leg
nagyobb óvatosságra és körültekintésre van szükség. Lényegesen megköny-
nyiti azonban a kongresszus feladatát az a körülmény, hogy a discussio tár-
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gyát képező kérdés már oly történelmi háttérrel bir, a melyre támaszkodva 
inkább csak a következtetések levonása képezi feladatunkat. Kezdve a római 
jogon, a melyre vonatkozólag az előadó úr által már idézetteken kivül még 
csak Papinianus tanítását szabadjon álláspontom megerősítésére felhívni: 
»divus Traianus filium, quem páter male contra pietatem afficiebat, coegit 
emancipare«, a mi nyilván az atyai hatalom megszűnésének esete volt azzal 
az atyával szemben, ki gyermekével roszul bánt, végezve a német polgári 
törvénykönyvön, a mely az atyai hatalmat megszüntethetőnek mondja ki mind
azon esetekben, midőn az atya jogaival visszaél, a gyermeket elhanyagolja, 
vagy becstelen, avagy erkölcstelen viselkedést tanusit: ebben a csaknem kétezer 
éves distance-ban alig találunk számbavehető törvényhozást, a mely nem 
számolt volna annak szükségességével, hogy bizonyos előfeltételek fenforgasa 
mellett a szülői hatalom a szülők akarata ellenére megszüntettessék. Igaz, 
a törvényhozások korábban, a hol nem kizárólag, ott túlnyomólag bttö jogi 
szempontokból kezelték az atyai hatalom kényszer megszüntetésének kérdését, 
minek példáját már a középkori magyar szokásjog, nagyobb terjedelemben a 
franczia és a belga code penal, melyek a gyermekek erkölcsei ellen elköve
tett bűntettek elkövetőjét azon gyermek irányában, ki ellen a bűntett elkövet
tetett, a szülői hatalom elvesztésével sújtják, a porosz Landrecht, mely után
zásra méltó rendszerességgel az atyai hatalom megszüntetését már törvénynél 
fogva előirja mindakkor, a midőn a szülő legalább 10 évi szabadságvesztésre 
ítéltetett és legnagyobb terjedelemben a németalföldi büntetőtörvény szolgál
tatja, a mely a szülői hatalom elvonását már az általános részben a mellék
büntetések közé sorolja a gyermek családi állása, erkölcsei, szabadsága, élete 
ellen, vagy a gyermekkel együtt elkövetett bűntettek eseteiben. 

Semmi kétség benne, hogy az az alap, mely kizárólag büntetőjogi szem
pontból a szülők kriminalitásának esetében ismeri a szülői hatalom korlátozá
sát, illetve megszüntetését, nem lehet kielégítő. A modern társadalmi élet 
szövevényessége, a létért, a megélhetésért folytatott küzdelem, a pauperismus 
és a proletariátus oly életviszonyokat hozott felszínre, a melyek úgy a gyer
meknek, mind magának a társadalomnak, az államnak érdekében szükségessé 
teszik, hogy a szülők kriminalitására való tekintet nélkül is megszünteíhetők 
legyenek. A tételes törvényeket, a melyek a modern kulturállamokban ezen czél-
ból megalkottattak, az előadó úr már teljes részletességgel ismertette, részem
ről szabadjon csupán arra utalni, hogy a szülői hatalomnak megszüntetése 
és állami neveléssel való helyettesítése tárgyában a kérdésnek hol egyik, hol 
másik részlete tekintetében már az 1885 évi római, az 1890 évi szent-péter
vári börtönügyi kongresszusok és az Internationale Krimínalische Vereínigung 
1891 évi hallei ülése kimerítően foglalkoztak és igy a jelen kongresszus fel
adatát jobbára csak az képezheti, hogy az előbbi kongresszusok megállapodásait 
egybefoglalva, a kérdés egész terjedelmére vonatkozólag foglaljon állást. 

Legelső sorban figyelembevételt igényel a gyermeknek joga, hogy testi
leg és erkölcsileg ép emberré neveltessék. Ha igaz, a minthogy lehetetlen nem 
igaznak találni, a mit Laurent mond : »le vrai droit est á l'enfant, le pere 
n'a que des devoirs«, ha igaz, hogy »rhomme est, comme l'a fait l'educa-
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tion«, akkor lehetetlen kétségbevonni, hogy ha a gyermeknek megfelelő nevel
tetéshez való joga vagy már megsértetett, vagy veszélyeztetve van, akkor a 
társadalomnak, az államnak annál inkább kötelességét képezi a veszélynek 
elhárítása és a gyermek jogai további megsértésének megelőzése, mert a gyer
mekek, a jövendő nemzedék érdeke az államnak is érdeke, a gyermekek 
veszélyeztetése a társadalomnak is veszélye. A mit az állam a gyermekvéde
lem terén elmulaszt, azt többé jóvátenni nem lehet és a mit a veszélyezte
tett gyermekeknek állami nevelésbe való átvétele előtti idegenkedés által meg-
takarithatni hisz, azt ötszörösen és tízszeresen megfizetni kényszerül a fog
házak, börtönök és fegyházak fentartásával, mert semmi kétség benne, hogy 
a hiányzó, vagy szándékosan elhanyagolt nevelés folytán elzüllött gyermekek 
előbb a vagabondage elemeivé szegődnek, majd a fogházak, a fegyházak 
lakóivá fejlődnek és az utolsó nyugvóhely ily szerencsétlen teremtmények 
életpályáján a bitófa. A -szülői hatalom gyakorlatával történt visszaélések, az 
elhanyagolt • nevelés áldozatai töltik meg azt az örök termékenységű reservoirt, 
a mely az egész világot, az emberi civilisatiót a kriminalitással elárasztja. 

A midőn azon feltételek megállapításáról van szó, melyek mellett a^^zülői 
hatalom korlátozása szükségesnek mutatkozik, első sorban a szülők krimina
litása, bűnhajlama igényel figyelembevételt, a midőn ez a kriminalitás, a bűn
cselekmény minősége és belterjessége már magában véve kizárja annak lehető
ségét, hogy a szülőtől gyermekének erkölcsben való felnevelése várható, mely 
esetek között első helyen azok állanak, a midőn a szülő gyermekével együtt, 
avagy gyermeke ellen követett el szándékos bűncselekményt. A második 
alapot a szülői hatalom megszüntetésére a gyermeknek oly fokú kriminalitása 
szolgáltatja, a mely már egymagában a gyermek erkölcsi depravatiojának és 
annak bizonyítékát szolgáltatja, hogy a szülő gyermekét erkölcsben felnevelni 
vagy nem akarja, vagy nem tudja. Ezen két positiv kiindulási alapon kivül 
áll a praeventiv gyermekvédelem' tulajdonképeni nagy tere: a midőn a szülői 
hatalom megszüntetését a szülőknek, vagy a gyermekeknek erkölcstelen élet
módja, vagy foglalkozása, a szülői jogokkal való visszaélés és a szülői köteles
ségek súlyos megsértése parancsolja a nélkül, hogy a szülők, vagy a gyerme
kek részén hiányzó erkölcsi alap már azoknak kriminalitásában jutott volna 
kifejezésre. 

Ezeket, a tárgyalás alatt álló kérdés érdemi eldöntésénél irányadó szem
pontokat előre kellett bocsátanom annalí igazolására, hogy az előadó űr által 
beterjesztett javaslatot annál kevésbbé pártfogolhatom, mert abban a meggyő
ződésben vagyok, hogy a kongresszusnak nem képezheti feladatát, hogy a sző
nyegen forgó kérdés kimeritően részletes megoldásába bocsátkozzék, a mi a 
concrét viszonyok és szükségletek méltatása alapján a positiv törvényekre és 
azok végrehajtására tartoznak és mert azt hiszem, hogy a kongresszus állásfog
lalásának nagyobb súlya lesz, ha az elvnek praecis kinyilatkoztatására szo
rítkozik. Ellenkező eljárás, a részletekbe való bocsátkozás mellett annak a 
veszélynek vagyunk kitéve, hogy kevésbbé jelentőségteljes részletek kedvéért 
az elvnek kidomboritása fog kárt vallani. 

Az előadó úr javaslatára észrevételeim a következők: Mindenekelőtt túl-
. 12 
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haladja a felvetett kérdést, miután nemcsak a szülői, hanem a gyámi, gond
noki és felügyelői hatalom korlátozására is kiterjeszkedik, holott a kettő, t. i. 
a szülői és a gyámi hatalom úgy keletkezésükben, mint tartalmukban olyannyira 
eltérők egymástól, hogy a korlátozás feltételeit egyenlő alapon megszövegezni 
nem lehet. Mert a mi a gyámi hatalom korlátozását indokolhatja, az még nem 
indokolja a szülői hatalom korlátozását, mert a szülői hatalom a szülőknek 
természetes joga. A második kifogásom, hogy a szülői hatalom korlátozását 
kapcsolatba hozza azzal, hogj' a szülőt kötelessége elhanyagolása, vagy jogai
nak ttilhágása miatt már bíróságilag elitélték legyen. Ezt ellenzem azért, mert 
a büntető úton való elitélést egymagában véve és feltétlenül nem tartom a 
szülői hatalom megszüntetése kellékének. Másfelől a szülői hatalom megszün
tetésének szüksége akkor is előállhat, ha delictum nem forog fenn. Ennél
fogva azt a két kérdést, váljon a szülői hatalommal \-aló visszaélés criminális 
úton is megtoroltassék-e és váljon visszaélés esetében- a szülői hatalom korlá-
toztassék-e ? egymástól elkülönítve, külön-külön tartom szabályozandónak. 

Mindezek után a következő határozati javaslatot ajánlom elfogadásra 
(olvassa): 

A budapesti gyermekvédő kongresszus szükségesnek tartja, hogy a szülői 
hatalom korlátozására és a szülői nevelésnek állami, vagy államilag ellenőrzött 
családi neveléssel leendő helyettesítésére vonatkozó hatályos törvényes intéz
kedések tétessenek mindazon esetekre vonatkozólag, a midőn a szülői jogok
kal történt súlyos visszaélés, a szülői kötelességek vétkes elhanyagolása meg-
állapittatott, vagy a szülői hatalom gyakorlatának fentartása, tekintettel a szülők 
bűnhajlamaira, azoknak becstelen, vagy erkölcstelen életmódjára, vagy foglal
kozására a gyermek testi, vagy erkölcsi épségét veszélyezteti. 

Kívánatosnak tartja a kongresszus, hogy a szülő hatalom korlátozására 
irányuló eljárás bárkinek feljelentésére hi\'atalból legyen folyamatba teendő. 

Dr. Zucker Alajos prágai egy. tanár, udvari tanácsos {németül) : 
T. szakosztály! Őszintén megvallom, hogy két ok miatt nehezemre esik a 
kérdéshez hozzászólani. Az egyik ok készületlenségem, a másik ok az a két 
tartalmas, kimeritő előadás, a melyet most volt szerencsénk hallhatni. Azon
ban remélem, hogy emlékezetem annyira nem hagy cserben, hogy néhány 
adattal ki ne egészíthessem a hallottakat. 

A gyermekvédelem jogi kérdésének eldöntésénél, a jogászok részéről 
mindenkor bizonyos aggodalmas álláspont domborodott ki. Az az aggály t. i., 
hogy jogunk van-e a szülőt gyermeke fölötti hatalmától megfosztani.' Ezt az 
aggodalmat tapasztalom én előttem szóló előadásában is. ü is, mintha kér
dezné : szabad-e nekünk a szülői hatalmat radikálisan korlátozni ? Nézetem 
szerint szabad. Mert az a szülő, a ki gyermekét kínozza, gyermekének érdekeit 
elhanyagolja, nem is akar fölötte szülői hatalmat gyakorolni, arra a jogra nem 
ád semmit, sőt inkább azon az állásponton van, hogy szívből örvendene, ha 
megszabadulhatna gyermekétől. Ezért, nézetem szerint, ne kutassuk, vájjon 
van-e abban sérelem, ha a gyermeket a szülőtől megvonjuk, hanem csak azt 
tekintsük, úgy bánik-e a szülő a gyermekkel, hogy érdemessé lesz arra, hogy a 
gyermek fölötti hatalom gyakorlásának jogától megfoszszuk-e, vag\' sem? (Telszés.) 
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Szerintem, a másik hibás nézpont, a melyből tekintjük a dolgokat, az, 
hogy egyre azt keressük, vájjon követett-e el az apa, vagy a gyermek bün
tetendő cselekményt, a melynek alapján elválasztandók ? Én azt mondom, 
hogy ahhoz nem kell büntetendő cselekmény, hogy az apai hatalom korlátoz-
tassék. Nekünk az a feladatunk, hogy a büntetendő cselekményt megelőzzük, 
hogy a gyermeket idejekorán megmentsük. {Helyeslés.) Ezt az álláspontot 
kell elfogadnunk. Őszintén kijelentem, hogy én az angol jog álláspontját, a 
mely az apa jogáról nem beszél sokat, tartom a legjobbnak. Az angol jog 
szerint, ha valahol egy csavargó gyermeket találnak, nem sokat kérdik az apa 
engedelmét, hanem egyszerűen beteszik a gyermeket a javitó-intézetbe. Ez a 
helyes eljárás. Nekünk a gyermeket kell megmenteni, megjavítani, minden 
egyéb tekintet nélkül. Erre nyújt nekünk példát az angol jog, a melyről 
Neumann dr. úr oly érdekesen megemlékezett. Adatait nem javítani, hanem 
csak kiegészíteni akarom. Ö 1891-ig sorolta fel Angolország haladását a 
gyermekvédelem terén. Nekem rendelkezésemre állanak az adatok azontúl is. 
Angliában ez idő szerint körülbelül 40.000 gyermek van elhelyezve különböző 
jótékony intézetekben. Ennek eredménye az a bámulatos tény, hogy az össz
lakosság szaporodása daczára, a bűntettesek száma évről-évre csökken. 
Angliában nem kevés, hanem sok a börtön. S egyre-másra szüntetnek be 
fegyintézeteket, mert nincsen lakójuk. Néhány év alatt hat nagy fegyházat 
szüntettek meg. Ez az eredménye a gondos gyermeknevelésnek. Hogy meny
nyire előrehaladtak e részben Angliában, azt bizonyítja az az érdekes jelenség 
is, hogy az angoloji már évek óta nem vesznek részt a büntetőjogi kon
gresszusokon. Ha kérdik, miért vonulnak vissza, azt felelik, nekik nincs okuk 
a büntetőjog fejlesztésére, mert vannak kellő számú javitó-intézeteik. Azon
ban gondot is viselnek a gyermekre. Az utolsó előtti évek egyikében például 
7000 embert Ítéltek el csak azért, mert gyermekeket ütöttek. 

Úgy tudom, hogy Magyarországon három javitó-intézet van, Angliában 
százszor annyi. Most már érteni fogjuk, hogy miért csökken Angliában és 
miért szaporodik Magyarországon a bűntettesek száma. Azonban ne nagyon 
szégyenkezzék e miatt Magyarország, mert bizony másutt se jobbak e rész
ben a viszonyok. Fájdalommal kell konstatálnom, hogy Ausztriában is nagy 
az aránytalanság a javitó-intézetek száma és a gyermekkori bűntettesek 
száma között. 

A tanulság ebből az, hogy okvetlenül szaporitani kell a javitó-intézeteket 
és javítani azokat, különösen adminisztratív szempontból olyképen, hogy a 
közönség ne riadjon vissza tőlük, hanem inkább üdvözölje őket. Van azon
ban a javító-intézetek szaporításának egy félelmes gátja, a melylyel unos-
untalan előhozakodnak. Azt mondják ugyanis, hogy a javító-intézetekre nincsen 
pénz! Be kell vallanom, még pedig szégyenszemre, hogy azt a kifogást, hogy 
nincs pénz, akkor sohasem halljuk, a mikor hatalmas ágyúk beszerzéséről 
van szó. {Taps és éljenzés.) Ellenben a mikor egész nemzedékek erkölcsj 
jövőjéről van szó, menten előhozakodnak ezzel a kifogással. Pedig a gyermek
nevelés minden másnál fontosabb. Ennél a kérdésnél nem szabad takarékos
kodni, mert itt minden takarékosság -^ pazarlás. {Helyeslés.) Mennél többet 
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spórolunk meg a javitó-intézetek révén, annál többet fogunk költeni börtö
nökre és fegyházakra. {Igaz!) Mert tudnunk kell, hogy a mostani helyzet 
fölötte aggályos. Már pedig ha van egyszerű, biztosan ható eszközünk a 
veszedelem elhárítására, váljon miért nem alkalmazzuk ? Csak azért nem, mert 
nem akarunk pénzt költeni? Szabad ezt mondani? A társadalom, a mely 
annyira fél a kriminalitástól, nem akar semmit sem tenni javitó-intézetek fel-
állitása érdekében, holott egyedül az oszlathatja el azt a félelmet. Hát vájjon 
olyan sokba kerülnek azok a javitó-intézetek? 

Bizony nem. Hiszen nem palotákat kell emelnünk, hanem egyszerű 
házakat, a melyben minden meglegyen, a mely alkalmas a gyermek kellő 
nevelésére. Volt alkalmam javítóintézeteket látni, volt alkalmam az azokban 
működő tanerőkkel beszélni és mondhatom, hogy valóban nemesen fogják fel 
hivatásukat. Igazán mindent elkövetnek, hogy a gondjaikra bízottakból jó, 
derék emberek váljanak. Uraim és hölgyeim, nem az a hiba, hogy nincs 
pénz a javitó-intézetekre, hanem az a baj, hogy bűnös mulasztással senki sem 
gondol égetően szükséges voltukra. {Helyeslés.) Csehországban például összesen 
három javitó-intézet van, pedig szükség volna harminczra és mondhatom, 
hogy azoknak létesítése valami különös nagy kiadást nem okozna. Hanem 
a helyett, hogy javitó-intézeteket emelnének, azon vitatkoznak, kinek a hatás
körébe tartozik azoknak fentartasa. Veszekednek, ki fizesse a költségeit, a 
birodalom, a tartomány, vagy a község? S hogy egyik félen se történjék 
igazságtalanság: egyik sem fizet. {Derültség.) Pedig egyszerű volna a megoldás. 
A javitó-intézetek az egész társadalomnak javára vannak: fizesse tehát mindenki. 

A czivilizált államok mindannyian magukévá tették az általános iskola
kötelezettség elvét. Szép elv, de egyedül, kiegészítés nélkül semmit sem ér. 
Mert a gyermek csak rövid ideig van az iskolában, onnan hazatér, esetleg a 
családi élet fertőjében elfelejti mindazt a jót és nemeset, a mit az iskolában 
tanult. Gondoskodni kell tehát arról, hogy az ilyen rósz családi nevelésben 
részesült gyermek megmentessék a társadalom javára: ez pedig csak a javító' 
intézetek útján történhetik. Nemcsak arról kell gondoskodnunk, hogy a gyer
mek írni és olvasni tanuljon, hanem arról is, hogy szive megteljék jóval és 
nemessel, hogy rósz példa ne hasson rá. Azt mondják, ez már túlmegy a 
kellő határon. Ez már socialistikus követelés. Én pedig azt mondom, hogy 
a mai korban mindannyiunknak el kell fogadnunk azt a bizonyos sociális 
olajcseppet. Úgy nem maradhat tovább minden, mint a milyen a helyzet most. 
{Helyeslés.) Haladnunk kell. Meg vagyok arról győződve, hogy a felforgató 
törekvések hajótörést fognak szenvedni, ha megteszszük kötelességünket. Akkor 
nem lesz olyan társadalmi réteg, a mely gyűlölje a mai társadalmat. Azonban 
tessék elképzelni, lehet-e hálát várni a társadalom iránt oly gyermekektől, kiket 
az a társadalom elhagyatottságban engedett felnőni ? Ha a criminalitást tekintjük, 
azt fogjuk látni, hogy a legtöbb büntetendő cselekményt elhagyott gyerme
kekből lett gonosztevők követik el. Tolvajok, csalók, gyilkosok lesznek az 
elhagyott gyermekek. Ezek után bizony nem sokat kell magyarázni, hogy a 
magára hagyott gyermekek gondozása, nevelése a társadalomnak legszentebb 
kötelessége. {Helyeslés.) 
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Nem akarok és nem is tudok a két előttem szóló közt békebiró lenni. 
De úgy gondolom, hogy ab.ban ők is megegyeznek velem, hogy több javító
intézetre van szükség. Ha ezt a czélt, a javitó-intézetek szaporításának szük
ségét bebizonyítottam önök előtt, czélomat elértem. {Éljenzés és taps.) 

Elnök: Köszönjük az érdekes és szép előadást. 
Dr. Hagara Viktor (Beregszász): T. szakosztály! Végtelen hálával 

kell adóznunk az előadó úrnak, a ki gyönyörű felszólalásában megvilágította 
előttünk a gyermekvédelem magánjogi és crimínalitási oldalát kezdve a leg
régibb időktől napjainkig. S ezzel módot nyújtott nekünk arra, hogy meg
ismerjük a gyermekvédelem ügyét a külföldi államokban. Engedjék meg, hogy 
ez alkalomból egy momentumra irányítsam az önök becses figyelmét. S ez 
az, hogy mi magyarok kisdedekről való gondoskodás terén nem maradtunk 
mögötte a többi nemzeteknek. 

Hazánk törvényhozásának van két fontos intézménye. Az egyik az álta
lános kötelező népoktatásról szóló törvény, a mely már az európai államok 
legnagyobb részében elfogadtatott, a másik a kísdedóvásról szóló törvény. 
Ha méltóztatnak visszaemlékezni ama hatalmas beszédekre, a melyeket Fichte 
a német nemzethez intézett, el fogják ismerni, hogy milyen szép és nemes 
dolgot művelt a magyar törvényhozás, a mikor ezt a két dolgot törvénynyé 
emelte. Ezért önérzettel mondhatjuk, hogy Magyarország elől jár a kisdedekről 
való gondoskodás munkájában. Mert nemcsak az áll, a miket előttem szóló 

• hangoztat, hogy mentől több javitó-intézetre van szükség, de az is áll, hogy 
gondoskodni kell a kisdedek neveléséről, kisdedóvókról és népiskolákról. Az 
általános kötelező népoktatásról szóló törvényünk odáig megy, hogy a gyermek 
a szülőtől elvonatik, illetve gyám felügyelete alá helyeztetik, ha a szülő elmu
lasztja a gyermekét népiskolába küldeni. A kisdedóvásról szóló törvény pedig 
bölcsen gondoskodik arról, hogy az elhagyott kisdedek községenként össze-
irassanak. S a mely községben harmincz olyan elhagyott kisded találkozik, 
a község köteles arról gondoskodni, hogy három százalékos pótadó kivet
tessék és hogy a befolyó pénzből állandó, vagy ideiglenes menedékházat 
létesítsen. 

Azt hiszem, mulasztást követtem volna el nemzetemmel szemben, ha a 
magyar törvényhozás eme fénĵ es lapjait itt fel nem említettem volna. A magyar 
törvényhozás a kisdednevelés körül úttörő munkát végzett. Sok nehézséggel 
kellett megküzdeni, a míg sikerült a törvénynek egész terjedelmében érvényt 
szerezni. Hála a mag3-ar társadalom buzgóságának, a kormány erejének, ma 
már ott vagyunk, hogy nagyon sok teendőnk e téren már nem maradt. Ha 
az ügyek még egy félszázadig így folynak, elérjük az időt, hogy Magyar
országon nem lesz elhagyott kisded. Erkölcsben, szellemben érett és jó gene-
ratíónk lesz. 

Én mindahhoz szívesen hozzájárulok, a miket az előadó úr ő méltósága 
elmondott. Azonban a következő rövid javaslattal egészíteném ki fejtegetéseit: 
Mondja ki a kongresszus, hogy a gyermekek erkölcsi elzüllésének megelőzése 
miatt óhajtandó még, hog}̂  a törvényeknek a népoktatásra, a kisdedek nevelé
sére és a közegészségügyre vonatkozó szakaszai tovább fejlesztessenek és a 
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közigazgatási hatóságok részéről mennél erélyesebben kezeltessenek. Kívánatos 
ez azért, hogy ez által a kisdedek elzüllése csirájában elfojtassék és a gyer
mekek helyes nevelésben részesüljenek. 

Neumann Árminné: T. szakosztály! Igen szeretném, ha a kongresszus 
határozatai közt az is helyet foglalna, hogy óhajtandó úgynevezett »Kinder-
Horten«-ek létesítése, abból a-czélból, hogyha a gyermek délután 4 órakor 
elmegy az iskolából, legyen hely, a hová mehessen. Mert sok gyermek van, 
a kiknek nincsen családi otthonuk. Németországban számos ilyen intézmény 
van, a melyek befogadják a gyermekeket, a hol tanulnak, dolgoznak és nem 
csavarognak az utczákon. 

Elnök : Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy ez a javaslat nem jogi 
kérdés, így tehát legnagyobb sajnálatomra nem bocsáthatom szavazás alá. 

Neumann Árminné: De kérem, a mit a főispán úr ő méltósága mon
dott, az sem volt jogi kérdés. {Derültség.) 

Dr. Neumann Ármin: Zucker tanácsos úrnak kitűnő fejtegetései 
összefüggnek az én előadásommal. Ő a fősúlyt a javitó-intézetekre helyezi, én 
sem ellenzem azokat. Ellenben Doleschall dr. fejtegetéseivel nézetem nem min
denben találkozik. Az az álláspontja, hogy a szülői hatalmat ama szülőktől 
kell megvonni, a kik bűntettért meg lettek büntetve. Úgy tudom, hogy erre 
nézve a legtöbb állam már gondoskodott. Ez a kérdés jogilag már a legtöbb 
európai államban el van döntve. Különben is én tisztán általános elvi kijelen
téseket akartam tenni a gyermekvédelem jogi része szempontjából. Hogy az 
eljárás részletei minők legyenek ? Nézetem szerint ennek megállapítása nem 
a kongresszus feladata. A fő az, hogy jó és gyors legyen. Azt is el akartam 
érni, hogy bebizonyítsam, hogy nemcsak nyilvánvaló bűntényeknél, hanem 
könnyebb esetekben is joga legyen a törvényszéknek belenyúlni a családi életbe, 
hogy megvédelmezze a bántalmazott gyermeket. Elvi kijelentéseket akartam 
tenni, az önök bölcseségétől függ, hogy ezen elvi kijelentéseket hogyan akar
ják praecízirozni. 

Elnök : Úgy látom, hogy a vélemények bizonyos irányban szétágaznak, 
más irányban pedig egyeznek. Hogy értekezletünk meddő ne legyen s ne 
hangozzék el mint pusztában a kiáltó szó ez a hallott szép előadás, azt hiszem, 
czélszerű lenne, ha mi visszavonulnánk néhány perezre, hogy azalatt olyképen 
szövegezzünk meg egy határozati javaslatot, a mely minden véleményt fel
öleljen és eg\-ségesen elfogadható legyen. {Helyeslés. Az elnökség visszavonul. 
Néhány perez imilva visszatérnek.) 

Abban állapodtunk meg, hogy a két különböző elvi álláspontot bocsát
juk eldöntésre. Az egyik kérdés az, a mint ő méltósága is előadta, hogy a 
hatósági közbelépés akkor történjék, ha a gyermek, vagy szülő bűncselek
ményt követtek el ? Vagy pedig mint Doleschall dr. úr ajánlja, ne legyen szük
séges, hogy előzőleg kihágás követtessék el, elég, hogyha a gyermek nevelése 
veszélyeztetve van s akkor legyen joga és kötelessége a hatóságnak az intéz
kedésre. 

Dr. Doleschall Alfréd: Én azt akarom, hogy a szülői hatalom meg
szüntetésének indokául szolgáló cselekmény és annak criminalitása egymástól 
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elválasztassanak oly értelemben, hog\' a szülői hatalommal való visszaélés a 
hatalom elvonásának jogczímét képezze a nélkül, hogy a visszaélés a bűntető 
biró által marasztaló Ítéletijén constatáltatott. 

Előadó : En meg azt kívánom, hogy a szülői hatalommal való vissza
élés is criminalitást képezzen. Hathatós eszközöket akarok. 

Dr. Doleschall Alfréd: Értsük meg egymást. Ha egy olyan eset 
történik, a melynek alapján az előadó úr a szülői hatalmat korlátozandónak 
véli, teszem ha a szülő szándékosan bántalmazza gyermekét, az ügy felje
lentés folytán a biróság elé kerül, de a biróság a vádlottat nem marasztalja 
el, hanem felmenti, mi történnék akkor? Az előadó úr javaslata szerint a fel
mentő bírósági Ítélet egyszersmind kizárná a szülői hatalom gyakorlatának 
felfüggesztését. Ezt én ki akarom zárni az által, hogy a szülői hatalommal 
való visszaélés tényét a cselekménynek a bűntetőjog szerinti elbírálásától 
külön választom. 

Előadó: Én nem is akarom azt, hogy ha a szülő megüti gyermekét, 
rögtön ilyen büntetéssel sújtassék. Engem az a szándék vezérel, hogy hat
hatósabban védelmezzük meg a gyermeket, mint eddig. 

Elnök : Azt hiszem, mind a két álláspontot eléggé megvitatták. Kérem 
azokat az urakat, a kik az előadó úr ő méltóságának a véleményét fogadják 
el, szíveskedjenek felállani. (Megtörténik.) Most kérem azokat az urakat, a 
kik Doleschall dr. ellenkező álláspontján vannak, szíveskedjenek felállani. 
(Megtörténik.) Úgy látom, hogy ez a többség. 

Előadó : Hiszen nekem nincs ellene kifogásom. 
Elnök: Nincsen is különbség a kettő közt. A határozati javaslatot tehát, 

Doleschall dr. véleményét alapul véve, fogjuk megszövegezni. 
Több tárgy nem lévén a délelőtti ülést ezennel berekesztem. 



Második ülés 
szeptember 15-én délután. 

Elnök: Dr. Székely Ferencz. 
Jegyző: Dr. Vámbéry Rusztem. 

Elnök : Tisztelt szakosztály ! 
A délutáni ülést ezennel megnyitom. Az ülés tárgya a tételek 2-ika, t. i. 

azon kérdés megvitatása, hogy »a bűnvádi eljárás folyama alatt, minő intéz
kedések szükségesek a kiskorúak védelmére ?« Sorrenden Dr. Faji-er László 
előadása következik, a kit ezennel van szerencsém előadásának megtartására 
felkérni. 

Dr. Fayer László (Budapest): Tisztelt szakosztály! Ehhez a kérdéshez 
az általános vita délelőtt zajlott le. Akkor már elmondatott minden, a mi a 
kérdésnek általános jellemzésére szükséges. Rátérek tehát egyenesen tételemre. 
Nekem az a meggj^őződésem, hogy a fiatalkorú egyén leginkább a vizsgálati 
fogság alatt romlik el. Még az sem bizonyos, hogy. bűnös-e, de elfogják és 
a mig Ítéletet mondanak fölötte, a megrögzött gonosztevők közé teszik és 
akár felmentetett, akár elitéltetett, annyi bizonyos, hogy erkölcsileg és lelki
leg elpusztul. Ezért helyezek nagy súlyt arra, hogy a többi gonosztevőkkel 
való egybezárás kikerültessék. A vizsgálati fogságot lehetőleg mellőzni akarom 
kiskorúaknál és ajánlatosnak tartanám, hogj- a vádlott kiskorú a szülőknél 
hagyassék, vagy ha ez lehetetlen, de szökési szándék nem tételezhető fel, 
akkor családnál helyeztessék el, például a törvényszéki szolgánál. Ha ez sem 
volna keresztülvihető, akkor javitó-intézetbe kell a gyermeket helyezni, vagy 
ha alkalmasabbnak látszik, valamelyik gyermekvédő-egyletbe. Egĵ  gyermek
védő-egylettel kellene megállapodásra jutni, hogj' rendezzen be magának külön 
osztályt fiatalkorú bűnősök elhelyezésére és minden egyes esetben ide hoznák 
a gyermeket. 

Ha azonban mindezek a módok lehetetlenek volnának, akkor az az én 
nézetem, hogy a vizsgálati fogság tartama alatt a kiskorú bűnöst magán
elzárásban kell tartani. De ha ez szigorúnak tűnnék fel, ha a gyermek nagyon 
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fiatal volna, akkor mellé kellene adni egy olyan fogolyt, a ki nem gyakorolna 
káros befolyást a gyermekre. 

Attól én nem félek, hogy a vizsgálati fogság alatt a gyermekkorú bűnös 
összejátszás által kijátszana a vizsgálatot. Fiatal bűnösöknél nem komplikált 
bűnügyekről van szó, hanem egyszerű lopás, vagy olyan delictum, a mely
nek tényálladékát könnyen meg lehet állapítani. 

A rendőri letartóztatásokra nézve szerintem ugyanaz állhat, a mi a 
vizsgálati fogságra áll. A rendőrség a gyermeket tönkre teszi, ha csak egy
két éjszakára is viszi az ő fogságába. Ha kikerülhetetlen valamelyik gyermek
nek a letartóztatása, akkor a jegyzőkönyv felvétele után, a rendőrség rögtön 
helyezze el a gyermeket, például gyermekvédő-egyesületbe; a hol, javitó-
intézet van, helyezze el oda. 

Ugyanez áll a tolonczozási letartóztatásnál is. Most, ha el kell tolonczolni 
egy ifyen gyermeket, először is a tolonczházba viszik. Ott olyan légkörben 
mozog, hogy Isten csudája, ha el nem romlik. Tehát ekkor is a javító
intézetbe, vagy egy gyermekvédő-egyesületbe kell a gyermeket vinni, addig, a 
•mig ügye elvégezve nincs. Ennyit tartottam szükségesnek elmondani az előze
tes eljárásnál követendő elvekről. 

Áttérek a büntetés kérdésére; részemről a szabályt olyképen állítanám 
fel, hogy az itélet, vagy feltételes itélet legyen, vagy csak a javitó-intézetre 
szóljon. A pénzbüntetést nem tartom alkalmasnak, mert ha a fiatalkorú bűnöst 
pénzbüntetésre itélik, rendesen az atya szenvedi meg. Ha a javitó-intézetben 
még nem volna hely, akkor egyelőre kivételes esetben szabadna fogházba, 
vagy börtönbe zárni a fiatalkorút. Most szabály a fogház és kivételes a javító
intézet, nézetem szerint a dolgot meg kellene fordítani, szabályként kellene 
felállítani a javító-intézetet és kivételképen a fogházat, vagy börtönt. A javitó-
intézetben egy új osztályt kellene szervezni, a melybe a kétes jellemű gyer
mekek helyeztetnének el elkülönítve a többiektől. így vélem megakadályozni 
azt, hogy egy ilyen bűnös gyermek megrontsa a többieket. 

Azt sem hagyom szem elől, hogy lehetnek esetek, a mikor a fogház, 
vag}^ a börtönbüntetés kikerülhetetlen. De ilyen esetben sem tartanám a kis
korúval szemben hozott ilyen ítéletet véglegesnek, hanem mindig fakultatív
nak. Ha a bíróság az illetőt fogházra ítéli is, de ha a fogház igazgatósága meg
győződik róla, hogy javulóban van a fiatalkorú bűnös, akkor nézetem szerint 
elvihető lenne a javitó-intézetbe. A bíróság csak egy-két óráig látja a vádlottat 
és ez alatt az idő alatt kevés alkalma van megfigyelni olyképen, hogy meg 
tudná ítélni, hogy hova helyezendő el. Azonban, ha megfordítva történik, ha 
a biróság eg}̂  ilyen fiatalkorú bűnöst a javitó-intézetre ítél, ott azonban arról 
győződnek meg, hogy az nem megfelelő, csak bírósági előzetes eljárás alap
ján szabadna a gyermekeket fogházba, vagy börtönbe vinni. Vagyis, ha a 
fogházból a javitó-intézetbe kívánják áttenni, ahhoz bírói itélet nem kell, 
ellenben, ha a biróság a javító-intézetet találná tanácsosabbnak, a felügyelő
bizottság azonban súlyosbítani akarná a büntetést, úgy ezt csak bírói ítélettel 
tehetné. 

Áttérek a bűnvádi eljárás formai részére. A gyermekek bűnügyeit minél 
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g^'orsabban kellene elintézni. Úgy vélem, hogy egy-két nap alatt, legfeljebb 
egy hét alatt kellene ügyükben határozni, nem úgy, mint most történik, hogy 
sokszor két-három hónapig hagyják a gyermeket vizsgálati fogságban és ez 
alatt az idő alatt összekerül a többi bűnösökkel. A fiatalkorú bűnösök ügyeit 
tehát soron kiviil kellene elintézni. Ugyanez az eljárás kell, hogy zsinór
mértékül szolgáljon a rendőrségnél, az ügyészségnél és az itélő tanácsnál. 
Hogy ilyen gyorsaság eszközölhető legyen, kész volnék elengedni némelyeket 
a formalitásokból. Ebből a szempontból kiindulva határozati javaslatomnak 
egy helyén megemlítem, hogy a' fiatalkorú bűnösök fölött az esküdtszék 
helyett a törvényszék Ítéljen. Ezt a pontot azonban elejtem, mivel eshetoleg 
az a .személyes szabadságba ütközik. De azon másik pontot, hogy némely 
törvényszéki ügyek, a melyek a felnőttek tekintetében a törvénj^szék elé tar
toznak, a mennyiben egyszerűek és gyermekekre vonatkoznak, a járásbíróság
hoz utaltassanak, fen tartom. 

Áttérek a védelemre. A bűnvádi eljárásban benne van, hogy a törvény
széki eljárásnál a fiatalkorúnak védelme kötelező. A járásbirósági ügyeknél 
is kívánatos volna, hogy a kiskorúak védelemben részesittessenek, még pedig 
ingyenesen. Olyan társadalmi intézkedésekre volna szükség, hogy ez lehetővé 
is váljék. Ez alkalommal egy intézményre akarok utalni, a mely Belgiumban 
az ügyvédek körében létesült. Ott néhány év óta egy egylet áll fenn, mely
nek ügyvéd tagjai kötelezik magukat arra, hogy azon gyermekeket, a kiket 
hozzájuk, mint védőkhöz utalnak, egyúttal pártjukba fogják, mint gondnokuk 
is. Figyelemmel kisérik esztendőkön át. A gondnok szellemi és egyéb mun
kájához az anyagi tőkét az egylet adja. Valóban, ez a legszebb feladatok 
egyike, a melyet ügyvéd magára vállalhat. Ilyen intézményt kellene meg
teremteni másutt is. De ha ilyképen ez másutt megoldható nem is lenne, 
fel lehetne hivni a gyermekvédő-egyletek figyelmét arra, hogy a javító-intézet
ből és fogházakból kikerülő fiatalkorú bűnösökre gondot fordítsanak. 

Ajánlom javaslatomat: 
1. Fiatalkorúak vizsgálati fogságba csak azon esetben helyezendök, ha 

vagy szülőiknél, vagy valamely más családnál való ideiglenes elhelyeztetésük 
épenséggel nem nyújt biztosítékot a szökés ellen. 

2. Ha a helyi körülmények közt keresztül vihető, ajánlatos a fiatalkorúa
kat a bűnügyi nyomozás és vizsgálat idejére javitó-intézetben, vagy gyermek
védő-intézetben elhelyezni. 

3. A mennyiben a vizsgálati fogság kikerülhetlen, a fiatalkorú egyén 
vagy magánelzárásban tartandó, vagy legfölebb egy vagy két másik fogoly-
lyal együttesen, kiknek káros befolyásától nem tarthatni. 

4. A collusionalís vizsgálati fogság a fiatalkorúakkal szemben teljesen 
kizárandó, minthogy alig gondolható, hogy ezek bűnügyeiben oly össze
játszások fordulnának elő, melyeket a vizsgálóbíró ne volna képes — eshe
toleg a kihallgatások egy részének azonnali foganatba vételével — ellen
súlyozni. 

5. Ugyanaz, a mi a vizsgálati fogságról áll, a rendőrségi letartóztatást is 
illeti. Ha a gyermek letartóztatása elkerülhetetlen, módot kell találni, hogy 
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isolálva legyen a rendőrségnél egyéb letartóztatottak contagiumától. A rend
őrségnek meg kellene adni a jogot, hogy letartóztatás helyett a gyermeket 
ideiglenesen javitó-intézetbe, vagy gyermekvédő-intézetbe utalja. 

6. Ugyanez betartandó az eltolonczolás czéljából letartóztatott gyermekek 
tekintetében is. 

7. A fiatalkorút másra, mint javitó-intézetbe helyezésre, csak azon eset
ben volna szabad itélni, a midőn a biróság arról győződik meg, hogy nagy 
valószínűség szerint a javulás ki van zárva. A mig javulás remélhető, a javító
intézettel kisérletet kell tenni. Természetes, hogy a javitó-intézeten belül oly 
osztályozások viendők keresztül, a melyek a romlottabbak behatását a kevésbé 
romlottakra lehetetlenné teszik. 

8. A fiatalkorúnak szabadságbüntetésre való ítélése csak facultativ legyen 
annyiban, hogy azon esetre, ha az igazgató és a felügyelő hatóság utólag arról 
győződnek meg, hogy a javító-intézetben a javulásra inkább volna remény, 
az áthelyezés újabb bírói határozat nélkül is megtörténhetnék. 

9. Ha ellenben a birói itélet javító-intézetre szól s a javitó-intézetben 
kitűnnék, hog}' czélszerűbb volna a szabadságbüntetés kiszabása, az igazgató és a 
felügyelő hatóság kezdeményezésére a biróság újabb határozatban kimondhatja 
a szabadságbüntetést. Eltekintve egyebektől, igen hatályos fegyelmező eszköz 
rejlik abban, ha a javitó-intézet lakói tudják, hogy rósz magaviselet esetében 
fogházba kerülhetnek. A javitó-intézet ez által analóg posítióba jutna a mi köz
vetítő-intézeteinkkel, hol szintén az a fegyelmező, hogy fegyelmi vétség a 
fegyházba való visszavitelt vonja maga után. 

10. A mi a bűnvádi eljárás formáját illeti, a fiatalkorúaknál minden 
tekintet azt követeli, hogy az eljárás a lehető leggyorsabb legyen. Csakis egy 
gyorsmenetű eljárás, melynél a vizsgálat eshetőleg pár napig tart, képes a 
vizsgálati fogságnál felállított követeléseknek eleget tenni. Ebből következik, 
hogy úgy a rendőrség, mint a biróság és az' ügyészség tagjai a fiatalkorúakat 
illető bűnügyeket soron kivül legyenek kötelesek elintézni. 

11. Az eljárás gyors lebonyolításának szükségére való tekintettel, a mennyi
ben az egyéni szabadság sérelme nélkül megtörténhetik, a fiatalkorúak bűnügyei
ben az eljárás formalismusán — törvény utján — itt-ott enyhíteni lehetne. 

12. A hatáskör is módosítható annyiban, hogy a törvényszék helyett — 
legalább némely esetben — a járásbíróság járna el. 

13. A törvényszéki ügyekben a védelemnek mindenesetre kötelezőnek 
kell lennie; a járásbirósági ügyek lehetőleg szintén védő közreműködésével 
tárgyalandók. 

14. Nagy nyereség volna, ha az ügyvédek létesítenének oly gondnok
sági szervezetet, a milyen Belgiumban fennáll; ezen ország több városában 
ugyanis a fiatalkorú vádlottakat a hivatalból kirendelt védő-ügyvéd nemcsak 
védi a bűnvádi eljárásban, de gondnoksága alá is veszi. 

15. Ily szervezet hiányában az elbocsátott fiatalkorúak egyleti hathatós 
támogatása és gondozása nagyon kívánatos. Különösen elengedhetetlen ez 
azon időre, a mig a fiatalkorú csak feltételesen bocsáttatott el a javitó-intézet-
ből, vagy a fogházból. 



188 

Dr. Balogh Jenő (Budapest): Tisztelt szakosztály! A napirenden levő 
kérdést mind általában, mind hazai viszonyaink szempontjából a legbonyo-
lultabbak közé sorolom és több okból tekintem olyan természetűnek, melynek 
teljesen megfelő törvényhozási szabályozása ez idő szerint a siker reményével 
meg sem kísérelhető. 

E kérdésnek szabályozása ugyanis a legszorosabban összefügg azzal, 
hogy valamely államban egyrészt a gyermekvédelem és a gyermekek érdekében 
a patronage terén kifejtett állami és társadalmi tevékenység mennyire fejlődött, 
s különösen létesült-e és az egész ország területén hathatósan működik-e 
olyan szervezet, metyre a bűnvádi eljárás alá vont fiatalkorúak érdekének 
képviseletét sikeresen bizni lehetne; másrészt minő tételes szabálj^ok vannak 
hatályban a bűncselekményt elkövetett fiatalkorú egyénekre nézve és külö
nösen a velük szemben alkalmazható állami intézkedések és büntetőjogi rend
szabályok tekintetében ; végül az a felfogás uralkodik-e, hogj- a fiatal korban 
levőkkel szemben valóságos bűnvádi jellegű eljárást kell-e lefolyatni, vagy 
pedig érvényre emelkedett-e már az a helyes nézet, hogy a fiatalkorúak ellen 
inditott bűnperben nem a megtorlásra, hanem egész más szompontokra kell 
a súlyt helyezni ? 

Hazai viszonyaink szempontjából mai feladatunk nehézségét még külön
leges okok is fokozzák. Kivévén épen a bűnvádi eljárás szabályait, a fiatal-
korúakra vonatkozó törvényhozásunk az egész vonalon átalakulás előtt áll. 
Bizton remélhetjük, hogy tételes büntetőjogunknak idevágó, nagyon fogyatékos 
és nagyon helytelennek bizonyult rendelkezéseit a büntető törvények módo
sítása tárgyában alkotandó törvény gyökeresen meg fogja változtatni. Nézetem 
szerint azonban ezzel a kérdésnek csak egjik része lesz megoldva. Mellőz-
hetetlennek tartom, hogy az elhagyott, illetőleg az elzüllesnek kitett, vagy 
erkölcsi romlásnak indult gyermekek megmentése végett a gyermekvédelemről, 
illetőleg a kényszernevelésről mielőbb külön törvény alkottassék és annak 
idején a polgári törvénykönj'vbe felvétessenek mindazon megfelelő intézkedések, 
a melyek a fiatalkorúak érdekében szükségesek. 

Kétségtelennek vélem, hogy ezen törvényhozási alkotások által jelenlegi 
tételes jogunk e részben egészen át fog alakulni, de a jövő szabályozásnak 
ma még körvonalait sem vagyunk képesek meghatározni. Ennélfogva a kérdés 
alatt levő eljárási szabályokat jövendő tételes hazai jogunkkal nem tartom 
kapcsolatba hozhatóknak. 

Másrészről a gj-ermekvédelem és az ezzel összefüggő kérdések tekin
tetében mind a törvényhozás, mind a társadalmi gondoskodás terén a legutóbbi 
években nálunk is tapasztalhatunk ugyan örvendetes haladást, de minthogy' 
a fentebb felsorolt kérdésekben hazai viszonyaink még egyáltalában nem 
kíelégitőek és úgy szólván csak a kezdet kezdetén vagyunk, ennélfogva az 
eljárási kérdések szabályozását hazai viszonyainkra egyáltalában nem lehet 
alapítani. 

A fennebbiekre való tekintettel a napirenden való kérdést, a tételes jogokra 
való tekintet nélkül csak elvi általánosságban lehet tárgyalni. 

Az előrebocsátottak alapján kénytelen vagyok két dologra szorítkozni. 
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Első sorban megkísérlem vázolni lényegesebb észrevételeimet és aggá
lyaimat a tisztelt előadó úrnak ép most hallott becses javaslatára nézve. 

Másodsorban — minthogy az a meggyőződésem, hogy ebben a kérdésben 
a tisztelt szakosztály ez idő szerint nem hozhat minden részletre kiterjedő és 
rendszeres egészet képező határozatot — legyen szabad csak röviden érintenem 
néhány vezérszempontot, melyet részemről irányadónak tekintek. 

I. 
Fayer tanár úrnak becses javaslatára mindenekelőtt általánosságban meg 

kell jegyeznem, hogy — a mint az alább (II. alatt) előterjesztettekből ki fog 
tűnni — részemről sokkal radikálisabb vagyok, általában véve a fiatalkorúak 
érdekében messzebb menő intézkedéseket követelnék, mint a tisztelt tanár úr 
és ennélfogva javaslatai már ebből az okból sem elégíthetnek ki minden 
irányban. 

A mi a részleteket illeti: 
A javaslatnak 5. pontja, a melĵ  az előzetes letartóztatásról szól, minJ 

az időrendbeli, mind a logikai sorrend szempontjából a vizsgálati fogságról 
rendelkező 1 —4. pontok elé teendő, a mire a kongresszus határozatainak helyes 
szerkezete érdekében kivánok figyelmeztetni. Az 5. pontban kifogásom van 
még a terminológia ellen is. Bűnvádi perrendtartásunk nem ismeri a y>rendőrségi«. 
letartóztatás megjelölését, másrészt az előzetes letartóztatást nemcsak a rendőri 
hatóság, áőt szabály szerint nem is az, hanem az 1896. évi XXXIII. t.cz. 
98. és 143. §§-ai értelmében rendszerint az igazságügyi hatóságok rendelik el. 

Több rendbeli aggályom van az 5. pontnak utolsó mondata ellen. El
tekintve attól, hogy mindegyik községi elöljáróságnak, vagy a csendőrségnek 
nem adnám meg azt a jogot, hogy a gyermeket szülőitől elvéve, javitó-inté-
zetbe utalhassa, e javaslat mind a kiskorúnak szállHása, mind az elhelyezés 
körül rendkívül sok bonyodalmat okozna. A rendőrségnek nincs áttekintése 
a felől: mennyi hely van a javitó-intézetben. Ali történik, ha az általa oda 
utalt gyermek el nem helyezhető ? 

Az előadó úrnak az 1—4. pontban kifejezett intentiójával általában 
teljesen egyetértek és részemről is a legnagyobb súlyt óhajtom helj-eztetni 
arra, hogy a fiatal korban levő terhelt az eljárás alatt a másokkal való együttes 
elzárás által előállható erkölcsi contagiumtól megóvassék. Ennek a fontos 
czélnak elérése pl. hazai viszonyaink közt is úgyszólván lehetetlen. Bírósági 
fogházainkban az építkezési viszonyok sajnos olj'anok, hogy a fiatalkorú 
letartóztatottaknak elkülönítése keresztül nem vihető. Tizenegy törvényszéki 
és a legtöbb járásbirósági fogházban egyáltalában nincsen magánzárka, a 
melyekben van is, 3—4 törvényszéki fogház kivételével, nincs olyan számban, 
hogy a fiatalkorú letartóztatottak a közös elzárásnak rontó hatásától meg
óvhatok lennének. 

Ez irányban még roszabbul áll a helyzet a rendőri hatóság helyiségeiben 
•foganatosított előzetes letartóztatás tartama alatt. 

E jelentékeny baj ellen csak két módon lehet orvoslást megkísérelni. 
Ha a bűncselekményt elkövetett fiatal egyénnek szülői, vagy egyéb hozzá-
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tartozói olyan kifogástalan egyének, hogy a fiatalkorúak náluk hagyása esetén 
szökéstől, vagy bűnvádi eljárás eredményének meghiúsításától előre láthatólag 
nem kell tartani, akkor a fiatalkorú náluk volna hagyható. 

Minthogy azonban ilyen helyzetre csak kivételesen lehet számítani, magá
nak az államnak kell megfelelő intézkedéseket tenni a végből, hogy a letartóz
tatott kiskorúaknak nem a fogházban, hanem menedékházban, vagy a javító
intézetnek külön osztályán való elkülönített elhelyezése biztosittassék. 

Az előadó úr javaslatának 4. pontját, az anyagi igazság érvényre eme
lése szempontját, én a jogrend érdekében elfogadhatatlannak tartom. Főleg a 
nagy városok bűnügyi gyakorlatából ismeretes, de néha a vidéken is előfordul, 
hogy a fiatal korban levő terheltek között is akad olyan, a ki hivatásszerű 
gonosztevő osztály köréből kerülvén ki, vagy romlott szülők által kitaníttatva, 
ép oly ravasz, kitanult és megátalkodott, mint az idősebbek s teljesen ismeri 
mind azokat a módokat, melyekkel a bűnvádi eljárás sikerét meg lehet hiúsí
tani. Néhány 16 éves fiatalkorú szokásos tolvaj,'vagy orgazda, — esetleg nagy
korú tettestársakkal, részesekkel, vagy bűnpártolókkal együttesen, — épugy 
megsemmisítheti, megváltoztathatja, vagyi elrejtheti a bűncselekmén}' nyomait, 
illetőleg ép úgy reá bírhat mást hamis vallomástételre, vagy hamis vélemény
adásra, mint bármelyik felnőtt. Ezért tehát a collusíonálís vizsgálati fogságnak 
vele szembén való kizárását az igazságszolgáltatás érdekeivel meg nem egyez-
tethetőnek tartom. 

Az előadói javaslatnak 6. pontja ellen első kifogásom az, hogy az nem 
eljárási természetű kérdésekre vonatkozik, tehát nem tartozik a napirenden 
levő tárgy keretébe. Ettől eltekintve, e pontot jelen szövegében nem is fogad
nám el, mert nagyon általános és nem eléggé szabatos, nevezetesen nem 
vagyok tisztában a felől: ki akarja-e zárni az előadó úr a terhelt fiatalkorú 
egyénnek megbízható családnál való elhelyezését, mit a szakférfiak egy része 
legüdvösebb módozat gyanánt ajánl és mely egyes államokban gyakorlatban 
is van ? 

Ezenfelül messzebb mennék az előadó úrnál annyiban, hogy a fiatalkorú 
egyén javulásának reményét soha sem zárnám ki. A fiatal korúval szemben 
a felemelés, a megmentés munkáját minden kivétel nélkül, mindenkor végezni 
kell, mint az emberszeretet által parancsolt kötelességet. 

\'égül ellenzem e pontot azért is, mert elvileg általában ellene vagyok 
annak, hogy a fiatalkorú egyén fogházra, vagy börtönre legyen ítélhető, a mit 
pedig az előadó űr kivételesen megengedne. 

A 6. pontnak utolsó mondata szintén nem tartozik a tárgyalt kérdés 
keretébe. Ez irányban egyébként részemről is szükségesnek vélem, hogy a 
javitó-intézetben elhelyezett fiatalkorúak jellemök, egyéni sajátságaik, élet
viszonyaik szerint külön családokba osztassanak be, különösen a rakonczát-
lan, nehezen fegyelmezhető, brutális ifjak külön osztályba, az átlagnál szigo
rúbb házszabályok mellett helyeztessenek el és hogy kellő osztályozásuk és 
egyéni kezelésük biztosittassék. 

A javaslat 8. pontja teljesen határozatlan és ruganyos, azt tehát, ha a 
t. szakosztály érdemben óhajtaná tárgyalni, előzőleg praecisírozni kellene. 
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A 9. pontból egészen helyesnek' tartom, hogy az esküdtbíróság hatás
körébe utalt ügyek, ha az eljárás fiatalkorú egyén ellen folyik, a törvényszék 
elé utaltassanak. Nem látok azonban okot arra, hogy a törvényszéki hatás
kör ilyen esetekben a járásbiróságival cseréltessék fel, a mit az előadó úr 
okokkal szintén nem támogatott. 

A 10. pontban kifejezett óhajt a magyar bűnvádi perrendtartás 56. §-ának 
3. pontja már figyelembe vette, részemről azonban annál messzebbmenő intéz
kedést tartok szükségesnek, t. i. — a mint alább (II. alatt) ki fogom fejteni, 
— állandó védő hatóság szervezését a fiatalkorúak érdekében. 

II. 
A bűncselekménynyel terhelt fiatalkorúakra vonatkozó eljárás szabályo

zásánál a következő vezérpontokat kivánom irányadóknak tekinteni: 
A fiatalkorúakkal szemben, még ha a bűncselekmény elkövetése bebizo

nyíttatnék is, nem megtorlásra van szükség, hanem javitó nevelésre. Ennél
fogva teljesen hozzájárulok az Antwerpenben tartott II. patronage-kongresszus-
nak azon határozatához, hogy a tizenhat éven alól levő, bűncselekményt 
elkövetett kiskorúval szemben a büntetés általában mellőztessék és a helyett 
szigorúbb nevelés végett családjukhoz való visszalíüldés, esetleg más, meg
bízható családoknál, főleg pedig javitó-intézetekben való elheh^ezés rendelendő 
el. Mig tehát a rendes bűnvádi eljárás czélja az, hogy a bűnösség, vagy 
nembűnösség kérdése minden oldalról és minden irányban megvizsgáltassék 
és az objectiv igazsághoz képest eldöntessék, addig a fiatalkorúak elleni 
ügyekben a bűnösség kérdése bizonyos fokig háttérbe szorul, ellenben lénye
ges az, hogy: a) megismertessenek azon társadalmi tényezők, melyek a bűn
cselekményre vezettek, azon életviszonyok, a melyek közt a fiatal korban levő 
egyén a bűncselekményt elkövette; b) az eljáró hatóságok lehetőleg alaposan 
megismerjék a fiatal korban levő gyanúsítottnak egyéniségét, életviszonyait és 
jellemét és ehhez képest helyesen megállapíthassák, hogy vele szemben minő 
állami intézkedések alkalmazandók; c) olyan intézkedések tétessenek, melyek 
a bűncselekmény elkövetésére vezetett társadalmi tényezőknek rontó hatását 
lehetőleg ellensúlyozzák. E végből a fiatalkorúak lehetőleg mielőbb kivétesse
nek azon környezetből, a mely az eseteknek nagyobb számában a bűncselek
ményeknek elkövetésére vezetett: a javitó nevelés befejezte után pedig patro-
nage útján lehetőleg közre kell hatni arra, hogy a fiatal korban levő egyén ne 
kerüljön ugyanilyen tényezők befolyása alá. 

A fennebbiekből kitetszőleg a fiatalkorúak ellen indított eljárásnak a 
rendes bűnpertől több irányban eltérő jellege és feladatai vannak. így pl., mig 
a modern bűnvádi eljárásban méltán helyeznek legnagyobb súlyt az egyéni 
szabadság érdekeire és az alkotmányjogi szempontokra, addig a fiatalkorúak 
ellen indított eljárás során a társadalom védekezésének és a javitó nevelésnek 
érdekei jönnek előtérbe. 

Eltekintve most már valamely államnak tényleges viszonyaitól, a kérdés 
szabályozásának nehézségét általában véve három körülmény okozza: az első 
az, hogy számtalan ok és rendkívül sok tényező hathat közre arra, hogy a 
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fiatal korban levő egyén bűncselekményt kövessen el; a második, hogy vég
telen sokféle árnyalata van a fiatal korban levő és bűncselekményt elkövetett 
egyén jellemének és erkölcsiségének; a harmadik, hogy nagyon bajos dolog 
biztosítani azt, hogy megismertessenek a kiskorú terheltnek egyénisége és 
életviszonyai minden olyan irányban, a melyben ez az alkalmazandó állami 
intézkedések helyessége végett szükséges. 

Az eljárásnak most már módot kell nyújtani arra, hogy ezen különböző 
okok, tényezők és viszonyok megállapíthatók legyenek és igy ki legyen kerül
hető azon, nem csupán helytelen, hanem igazságtalan eljárás, hogy ezen 
különböző egyénekkel szemben egyenlő intézkedések tétessenek. E részben 
rendkívül sok függ ez eljáró hatóságoktól. 

Aggodalmam van első sorban arra nézve, hogy a fiatalkorúak ellen 
indított bűnpernek előkészítő szakában eljáró hatóságok: különösen a rendőri 
hatóság, a kir. ügyészség s a vizsgálóbíró a fennebb felsorolt körülményekre 
fognak-e elegendő súlyt helyezni ? E tényezők és viszonyok nyomozása 
ugyanis teljesen eltérő feladat az emiitett hatóságok rendes hivatali tevékeny
ségének természetétől és a nyomozó hatóság, valamint a vizsgálóbíró rendes 
teendőinek jellege, valamint az- általános emberi természetnek tulajdonságai 
lélektanilag azt a veszélyt vonják maguk után, hogy mindezen körülmények 
nem lesznek minden oldalról kinyomozva, hanem inkább túlsúly lesz engedve 
a terhelt ellen szóló adatok és bizonyítékok kiderítésének. 

A fiatalkorúak bűnügyében eljáró hatóságok meghatározására és hatás
körük megvonására nézve a külföldi szakférfiak részéről nagyon messze menő 
indítványok tétettek; javasoltatott egyebek között, hogy a vizsgálat teljesítése 
a békebirákra, bizonyos intézkedések megtétele a polgári bíróságokra bizassék. 
Minthogj' ezek az indítványok hazai víszon3'aínk szempontjából semmi actua-
litással nem bírnak, nem szándékozom azokkal jelenleg foglalkozni. 

Tárgyalnom kell ellenben a védelem képviseletét ezekben az ügyekben. 
A fiatalkorú terheltek érdekeinek a bűnvádi eljárás folyamán való meg

óvását, teljes megnyugvással nem lehet magukra a terheltekre bízni, mert az 
a gyermek, vagy ifjú, a ki ellen a bűnvádi eljárás folyik, rendszerint nem bir 
annyi nyugodtsággal és annyi íntellectuális képességgel, hogy azt, a mi érde
kében áll, felismerni tudná. Még kevésbé képes a javára szolgáló bizonyító 
anyagot egybegyűjteni, vagy a vád bizonyítékait megczáfolni. 

Tekintettel a magyar ügyvédi karnak jelenlegi helyzetére, nyíltan ki kell 
fejeznem azt a meggyőződésemet is, hogy a legönzetlenebb és legbuzgóbb 
ügyvédek sem győzik majd elvégezni azt az óriási munkaterhét, nem bírnák 
el azt a nagj^ anyagi áldozatot, mely a vagyontalan kiskorúak ingyenes 
védelme útján vállaikra hárulna. 

Viszonyainkat ismerve, a közel jövőben nem remélhetjük, hogy hazánk
ban is önkéntesen alakulnának olyan jogvédő bizottságok, mint Belgiumnak 
néhány városában és hogy a fiatalkorúak védelme körül ezek ugyanazt a 
buzgalmat fejtenék ki, mint a belga ügyvédi kar legalább az első időben kifejtett. 

Ily körülmények közt az, hogy az előkészítő eljárás során minden oldal
ról kiderittessék mindaz, a mi a kiskorú érdekében és a helyes intézkedés 



193 

lehetővé tétele czéljából szükséges, kizárólag az eljáró rendőri hatóság és a 
vizsgálóbíró egyéni tulajdonságaitól függ. Kétségtelen, hogy lesznek olyan 
hatóságok, melyek ennek a feladatnak fényesen meg fognak felelni. 

Nekünk azonban, ha elvi garantiákat keresünk, nem szabad kiindulnunk 
az egyének kiválóságának elméletéből. A bűnvádi eljárás története évszázadok 
óta azt bizonyltja, hogy az előkészítő eljárás alatt működő hatóságok figyel
mük nagyobb részét arra fordítják, hogy ama momentumokat kutassák, a 
melyek a bűncselekményt bizonyitják és kevesebb figyelemmel vannak a ter
helt érdekében szolgáló adatokra és körülményekre. Ezzel igen kézzelfogható 
dolgot mondok. Oka annak az, hogy mind a nyomozó hatóság, mind a vizsgáló
bíró csak akkor képesek eredményt felmutatni, ha sikerül kinyomozniuk azt, 
hogy ki az elkövetett büntetendő cselekmény tettese; ha ez nekik nem sikerül, 
ki lesznek téve a közönség gáncsának, mert nem feleltek meg feladatuknak, a 
mit beismerni egy emberre nézve sem hizelgő dolog. Ennélfogva természetesen 
fel lesz keltve a nyomozó hatóság tagjának és a vizsgálóbírónak ambitiója, sőt 
óhajtása is abban az irányban, hogy az eljárás sikerre vezessen. Ennek pedig 
egy lélektanilag természetszerű, de a terheltre végzetes következménye van: a 
nélkül, hogy a nyomozó hatóság tagja vagy közege, vagy a vizsgálóbíró észre
venné, egészen akaratukon kivül, jóhiszemű eljárás mellett is, túlsúlyt fognak 
engedni azoknak a momentumoknak, a melyek a terhelt ellen szólnak és 
mindinkább oda fognak törekedni, hogy lehetőleg kimerítően egybegyűjtsek 
a terhelő bizonyítás anyagát; e mellett pedig — talán legjobb hiszemben — 
elhanyagolják a védelem érdekeit. Hasztalanul írja tehát elő a törvény, hogy 
a rendőri hatóság, vagy közeg és a vizsgálóbíró gyűjtsék egybe és állapítsák 
meg a mentő bizonyítás anyagát is. Nem ismeri az emberi természetet az, a 
ki abból a feltevésből indul ki, hogy az átlagember is annyi önuralommal és 
önbirálattal rendelkezik, hogy a terhelttel szemben önmaga által gyűjtött és 
megállapított bizonyítékokat lerontani igyekezzék. Nem jó psychologus az, 
a ki azt reméli, hogy az átlagember hajlandó fáradozásának sikertelenségéhez 
önmaga is hozzájárulni, vagy hajlandó az önmaga által elért eredményt 
könnyedén desavnálni. 

Hangsúlyozván még azt, hogy a mi a fiatalkorúak elleni ügyben az elő
készítő eljárás alatt ki tiem derittetett, azt a főtárgyaláson, vagy tárgyaláson 
már nem lehet pótolni; a fennebbiek alapján kiváló súlyt helyezek arra, hogy 
a fiatalkorúak ellen indított bűnügyekben a terhelt érdekeinek képviseletére 
az egész eljárás, főleg a nyomozás és vizsgálat alatt e végből szervezendő 
védőhatóság működjék közre, a melynek tagjait a legbuzgóbb és legalkalma
sabb ügyvédek közül az ügyvédi kamara, a hol pedig patronage-bízottságok 
működnek, ez utóbbiak jelöljék ki. E hatóság tagjai az államkincstárból kap
nák tiszteletdijukat és hatósági jogkört gyakorolnának. Ezen védőhatóság szer
vezésénél egyátalában nem félek a kormány befolyásától, mely egyébként ezt 
az intézményt ügyvédi körökben oly népszerűtlenné teszi. Hangsúlyozom, 
hogy a fiatalkorúak védőhatóságának tagjait nem a kormány rendelné ki, 
azok a kormány utasításától egyáltalában nem függnének, továbbá, hogy a 
fiatalkorúak ellen indított bűnügyekben a politikai szempontok teljesen ki 
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vannak zárva. Ugyan minő politikai érdek folyhat be arra, hogy egy lopást 
elkövetett fiatal csavargóval, vagy egy pajkosságból vagyonrongálást elkövetett 
gyermekkel szemben minő intézkedések tétessenek? 

Csak a védőhatóság szervezése esetében reménylem, hogy a fennebb 
elsorolt, lényeges körülmények a fiatalkorúak ellen indított bűnvádi eljárás 
során, különösen a nyomozás és a vizsgálat alatt is, kiderittessenek. Külö
nösen a védőhatóság tagjaitól várom, hogy a rendőri hatóság, illetőleg a vizs
gálóbíró, vagy a bíróság közreműködése nélkül is hivatalból kinyomozzák a 
fiatal korban levő gyanúsítottnak személyi viszonyait, erkölcsi állapotát és az 
egész környezetet, melyben a gyanúsított él és hogĵ  nyomozásuknak ered
ményéhez képest az eljárás folyamán megteszik a szükséges indítványokat és 
egyéb lépéseket. 

Minthogy továbbá hazánkban a patronage-szervezet még szerfelett hiányos 
és ennek társadalmi úton való fejlődését a közel jövőben szintén nem remény
lem, szintén a védőhatóság tagjainak lenne feladatává teendő a kiskorúnak a 
javító nevelés befejeztével követett életmódját ellenőrizni, illetőleg őt tisztes
séges keresetforrás megszerzése körül támogatni. 

Az eljárás részleteit illetőleg súlyt helyeznék arra, hogy a fiatal korban 
levő ellen indított nyomozásnak folyamatba tételéről a törvényes képviselő, ha 
pedig ez (pl. az atya) a kiskorú érdekeit elhanyagolja, a gyámhatóság értesít
tessék a végből, hogy az utóbbi a védő hatóság tagjaival együtt a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

Az eljárás gyorsaságát, mit az előadó úr is kíván, részemről is nagyon 
fontosnak tekintem ugyan, mind a mellett kiváló súlyt helyezek arra is, hogy 
a fiatalkorúnak a bűncselekményre vezetett életviszonyai, egyénisége, jelleme, 
erkölcsisége, szóval mindaz, a mit fentebb kideritendőnek jeleztem és a mit 
a főtárgyaláson a dolog természeténél fogva teljesen lehetetlen alaposan meg
állapítani, az előkészítő eljárás alatt kinyomoztassék. 

Ennélfogva a nyomozást és a vizsgálatot ezekben az ügyekben nem 
tartom mellőzhetőnek. 

Végezetül legyen szabad azt a javaslatot előterjesztenem, hogy a tisztelt 
szakosztály a részletekbe menő határozat hozásáról teljesen mondjon le és 
szorítkozzék elvi általánosságban mozgó óhaj kifejezésére. 

Ha ilyképen a tisztelt szakosztály nem is járulna a tisztelt előadó úr 
javaslatához, azért nem kevésbbé élénk hálánk és köszönetünk az ő becses 
munkálatáért, mely a kérdésnek későbbi tanulmányozásánál értékes anyagot 
fog szolgáltatni. 

Dr. Vámbéry Rusztem: Nagy súlyt fektetek az előadó úrnak ama 
javaslatára, hogy a 18 évnél fiatalabb egyén az esküdtszék elé ne állittassék. 
Súlyt helyezek a német büntető perrendtartás által is elfogadott azon elvre 
azért, n:ert a fiatalkorú bűnösöknél a bűn elkövetésére a legerősebb motí
vumok egyike az, ami egyébként felnőtteknél is szerepel, tudniilik a hiúság. 
Az a hiúság, hogy a nagy nyilvánosság előtt szerepelhetnek, hogy nyílt tár
gyaláson a váddal szembe szállhatnak és hogy róluk az újságok beszélnek. 
Ezért vagyok a nyilvánosság kizárása mellett a fiatalkorúak felett tartott tár-
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g\'alásokon. Egy Volt genfi rendőrfőnök Cuenoud igen becses munkájában ki
emeli, hogy a nyilvánosság a fiatal kornak hiúságára sokkal inkább hat, mint 
a felnőttekére. A statisztika bizonyltja, hogy tiz elitélt fiatal korú grand-criminel 
közül nyolcznál a tett rugója a hiúság volt. Másrészt, ha a nagy nyilvános
ság előtt tárgyalják le az ilyen fiatalkorú bűnösnek tettét, kiszabadulásakor 
már feltétlenül meg van bélyegezve. Ellenben, ha a nyilvánosság kizárása 
mellett itélik el, büntetésének elszenvedése után derék és hasznos állampolgár 
is válhat belőle. Nagyon melegen pártolnám azt, hogy a fiafalkorú bűnösök 
Ítélkezésénél ugy a törvényszéki eljárásban, mint a járásbirósági eljárásban 
mindig speciális birák Ítélkezzenek, még pedig azért, mert nézetem szerint 
ahhoz, hogy egy fiatalkorú bűnösnek jellemét alaposan megismerjük, hosszú 
és nagy praxis kell. És ez a dolog nagyobb nehézségekbe nem ütközik. Én 
melegen hozzájárulok ahhoz az előterjesztéshez, a melyet az előadó úr a 
pénzbüntetésre nézve tett. Minden criminalista szívesen aláírja azt. A feltételes 
ítéletre nézve az a megjegyzésem, hogy kívánatos volna, hogy a fiatalkorúak, 
akik 16. életévüket még nem töltötték be, mindenkor, a mikor először állnak 
a törvényszék előtt, a feltételes elitélés útján büntettessenek csak meg. Nagyon 
merész kívánság ez, de azt hiszem, hogy vannak, a kik csatlakoznak hozzá, 
mert tekintve a fiatalkorúak fogékonyabb lelkületét, nem indokolatlan. Ahhoz 
nem csatlakozom, mint az előadó úr kívánja, hogy a vizsgálati foglyokat is 
a javító-intézetbe küldjük. Ha tekintetbe veszszük, hogy egy javitó-intézetben 
egy család 30—35 tagból áll, akkor be kell látnunk, hogy egy családfőnek 
nincs módjában, hogy minden egyesnek természetét kiismerje és kellően bánni 
tudjon vele. Már pedig, hogy ha még ilyen fiatalkorú bűnösökkel, a kik 
vizsgálati fogságban vannak, is szaporítjuk a javitóház lakóinak számát, akkor 
még inkább meg lesz nehezítve a családfő feladata és a gyermekre nem előny, 
hanem hátrány fog ebből származni. Az eljárásnál alkalmazott gyorsaságot 
nagyon kívánatosnak tartom s az előadott fentartásokkal a legmelegebben 
csatlakozom az előadó úr bölcs javaslataihoz. 

Dr. Nagy Dezső : Az előadó úr beszédében hivatkozott a belga ügyvéd
egyesületre is, a melynek tagjai nem elégesznek meg azzal, hogy a bűnvádi 
eljárás keretén belül tegyék meg a kiskorúak védelmében kötelességüket, 
hanem a büntető eljárás után is a gyermekek védelmezői és gyámolitói 
maradnak. Az egész gyermekvédelem ama kérdés körül forog, hogy úgy 
védelmezzük meg a gyermeket, hogy az az elzülléstől megóva legyen és a 
társadalom hasznos tagjává váljék. 

Az ügyvédi kartól méltán el lehet várni azt, hogy megtegyen a kis
korúak bűnügyi védelmében mindent, a mit a törvény és humanitás követel. 
Az ügyvédi kar eddig e részben nem sokat tett, azért, mert nem voltak 
határozott szabályok erre nézve és nem is volt tere, a melyen működhetett 
volna. Ujabb időben az ifjúkorú bűnösök köteles védelemben részesittettek, 
de ez úgy történt, hogy aldíor nevezték ki a védőt, a mikor a végtárgyalás 
már küszöbön állott. Egyszerűen beszólítanak valamely ügyvédet a törvény
széki folyosóról és odaállítják a védői székbe, az illető ügyvéd meghallgatja 
a tárgyalást és miután az előzményeket és a gyermeket nem ismeri, sablon-
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szerűen végzi a dolgát és a mikor a tárgyalást befejezték, elmegy a maga 
dolga után. Tehát nem az ügyvédi karon múlik, hogy ily mulasztások tör
téntek eddig, hanem a hiba a rendszerben fekszik. Meg vagyok arról győződve, 
hogy az ügyvédi kar egyes tagjai, ha a dolog kellően szervezve lesz, becsü
letesen és lelkiismeretesen elvégeznék a gyermek jogi védelmének munkáját. 
Szükséges azonban, hogy mihelyt egy gyermek gyanú alá kerül, mihelyt 
ellene az eljárás megindittatik, a védő a gyermekkel azonnal érintkezhessek. 
Akkor azután becsülettel teljesítheti a védelmet. Ha igy járunk el, a büntető 
eljárás alatt álló gyermek iránt az érdeklődés sokkal nagyobb lesz az ügj'védek 
részéről. Nag}̂  városokban igen nagy a gyermek-bűnösök száma; ez azonban 
nem akadály arra nézve, hogy védőjük legyen. Az ügyvédi kar anyagi hely
zete sem akadály, mert itt tudniillik egy örökös circulus vitiosus előtt állunk: 
ha sokan vannak, akkor kevés a jövedelmük, de ha kevesen vannak, akkor 
annyira el vannak foglalva, hogy egy ilyen ingyenes védelmet nem vállalhat
nak el. Ennélfogva az, hogy most sokan vannak és kevés a jövedelmük, 
nem akadály arra nézve, hogy ilyen ingyenes védelmet eljne vállaljanak. 
Alkalmam nyilik megfigyelni, miután az ügyvédi kamara ügyeit van szeren
csém vezetni, hogy az ügyvédi kar milyen nagy arányú ingyenes munkát 
végez. Mig ezelőtt néhány évvel csak kétszáz bűnügy került é\'enként a 
budapesti kamara elé, mint ingyenes ügy és ma nyolczszáz ügy kerül a 
kamara elé, a mikor ingyenes védőt kérnek és panaszok alig merülnek fel 
emez ingyenes védelem ellen. Ezért hiszem, hogy a budapesti ügyvédi kar 
képes arra, hogy az ingyenes gyermekvédelmet elvégezze. A védelemnek 
hivatalos szervezését nem tartanám helyesnek, mert az ellenkeznék az ügyvéd
ség lényegével. Ha azonban a gyermekvédelemre szorítjuk őket és a gyermek
védelmet teljesen a kezükbe adjuk, akkor szükségesnek tartom, hogy az 
ügyvédnek hatósági hatáskör adassék. Nem szükséges ugyan külön hivatalos 
corporátiót szervezni, hanem módot kellene nyújtani arra, hogy az ügyvéd 
védencze érdekében rendelkezhessék a rendőrséggel és hogy rendőrügynökök 
álljanak a rendelkezésére, a kik a gyermek családi viszonyait felkutatják. 
S hogyha az ügyvéd ily módon minden adatot összegyűjt védencze ügyé
ben és védelmét a biróság elé terjeszti, a bíróságnak alkalma nyilnék helyesen 
intézkedni a fölött, hogĵ  hova jusson a gyermek, a fogházba-e, vag3̂  a javító
intézetbe ? 

Rátérve magára a napirenden levő határozati javaslatra, én sokkal 
helyesebbnek vélném azt, hogy ha ma általános kijelentéseket tennénk a kis
korúak védelme tekintetében, a melyben kifejtenők, hogy a rendes bűnvádi 
eljárástól eltérő speciális intézkedésekre volna szükség a gyermekvédelem 
érdekében és másféle eljárási szabályokat kell életbeléptetni, a részletekbe 
azonban bele nem bocsátkoznánk. Később lesz alkalmunk a szaksajtóban erről 
vitát provokálni és a kérdést behatóbban megbeszélni. {Taps és éljenzés.) 

Dr, Fayer László : Én abban a nézetben vagyok, hogy nekünk con-
erét alakban kell óhajainkat kifejeznünk, mert hogyha kijelentéseink általános 
határozatokban mozognak, úgy lényegesebb szolgálatot az elvnek nem igen 
teszünk, mert nem adunk concrét útmutatást a teendőkre. Ha azonban pon-
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tosan kiemeljük, hogy mit akarunk, akkor ez a mi kifejezett akaratunk útmuta
tóul szolgálhat megfelelő rendelkezésekre. 

Tisztelt szakosztály! Balogh úr sok tekintetben tévedésben van. Én nem 
a mai javitó-intézetekre gondoltam akkor, a mikor a bűnös gyermekek oda-
küldését javasoltam, hanem gondoltam arra az állapotra, a mikor a javító
intézetek már nagyobb számmal lesznek és könnyebben juthatnak oda be a 
gyermekek. Gondoltam egy olyan állapotra, a mikor nem lesz sem szükséges, 
sem lehetséges, hogy minden intézkedés innen a központból dirigáltassék. 
Arra sem gondoltam, hogy a rendőrség a mai értelemben helyezze el a gyer
meket a javitó-intézetbe, hanem csak arról beszéltem, hogy egy-két éjszakára 
tegye valahová addig, a mig az eljárás befejeződik, nehogy a rendőrségi fog
házba kerüljön a gyermek. Természetesen, hogyha ez a rendszer életbe lép, 
akkor a javitó-intézetekben külön osztályt kell létesíteni olyképen, hogy a 
rendes lakókkal az a gyermek ne érintkezhessek. S ezért javasoltam, hogy 
gyermekvédő-egyesületekkel kell megállapodásra jutni, a melyek ilyen gyer
mekeknek szállást adnának. 

Áz ügyvédi védelemre nézve elismerem, hogy nehéz a megoldása, mi-
titán kellő eszközök nem állanak rendelkezésre. Azonban mi határozataink 
meghozásánál nem tarthatunk csak egjr országot szem előtt, hanem általános
ságban, minden civilizált államot tekintetbe kell vennünk. S ha az egyik 
ország e tekintetben előre haladt, ez csak ösztön arra, hogy a hátramaradot-
tabb a jó példát kövesse. Ha mi a belga példát még ma nem is tudjuk meg-
\'alósitani, idővel megvalósítjuk. A mit Balogh barátom mondott, hogy az 
állam fedezze a jogvédelem anyagi költségeit, ezt én utópiának tartom, mert 
az állam aligha fogja azt megtenni. 

Dr. Nagy Dezső: Én azt hiszem, hogy Fayer kollégám nagy szol
gálatot tett a kongresszusnak, a mikor ezeket a pontokat megszövegezte és 
én meg vagyok arról győződve, hogy a kongresszus okos munkát végzett, 
becses anyagot gyűjtött, a mikor ezekre kiterjeszkedett. Azonban én ragasz
kodom ahhoz, hogy általános elvi kijelentést hozzunk meg a részletek ki
kerülésével. 

Dr. Doleschall Alfréd: Egy közbeeső utat lehetne választani. Néze
tem szerint a határozati javaslatból tartsuk meg azokat a javaslatokat, a 
melyek általános helyesléssel találkoztalí, a többiekre nézve pedig tegyük meg 
azt az általános enunciátiót, a melyet Nagy dr. úr ajánlott. így például azt 
gondolom, hogy közmegelégedéssel találkozott az az indítvány, hogy a fiatal-
korúakra az előzetes letartóztatás, a vizsgálati fogság időtartama lehetőleg 
redukáltassék. Közmegegyezéssel találkozott az az eszme is, hogy a kiskorúak 
ügyében az eljárás gyorsittassék és hogy ügyeikben a védelem elejétől végig 
kötelező legyen. Ezek a pontok megmaradhatnának és egy általános elvi 
•enunciátió\'al kiegészíthetők volnának. {Helyeslés.) 

Elnök : Ugy hiszem, hogy ez a közvetítő indítvány általános helyesléssel 
találkozott. {Helyeslés.) E szerint így fogunk eljárni és ily értelemben a 
határozati ja\'aslat a következő lesz: 
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A bűnvádi eljárás alatt a kiskorú terheltek védelmére mind a védelem 
szervezése, mind az eljárás tekintetében a dolog természetének megfelelő és 
az általános szabályoktól eltérő rendelkezések állapittatnak meg, különösen: 

1. Az előzetes letartóztatás és a vizsgálati fogság időtartama lehetőleg 
korlátoztassék. 

2. Az eljárás gyorsittassék, az eljárásnak mind formájára, mind sza
bályaira nézve a kiskorúak érdekében kivételek történjenek. 

3. A kiskorúak bűnügyében a védelem az eljárás kezdetétől fogva köte
lező legyen. 

A szakosztály egyhangúlag elfogadja ezt a határozati javaslatot. 
Elnök a szakosztály ülését berekeszti. 



Harmadik ülés 
szeptember 16-án délelőtt. 

Elnök: Dr. Székely Ferencz. 
Jegyző: Dr. Vámbéry Rusztem. 

Dr. Székely Ferencz elnök: Van szerencsém ezen 3-dik ülésünket 
megnyitni. 

Márkus Dezső dr. urat, mint előadót illeti a szó. 
Dr. Márkus Dezső (Budapest): Tekintettel arra, hogy egytől-egyig 

jogászok vagyunk; talán felesleges lesz a házasságon kivül született gyer
mekek jogi állását vázolnom, hanem indokolni fogom határozati javaslatomat 
és talán azt is elengedik, hogy a határozati javaslatot, a mely nyomtatásban 
közkézen forog, külön felolvassam. ^ 

Ezután előadó néhány megjegyzést fűz határozati javaslatának minden 
egyes pontjához, mely a következő: 

Mondja ki a budapesti nemzetközi gyermekvédő kongresszus: 
1. Abban az esetben, ha valakinek apasága jogerős birói Ítélettel, avagy 

az atyának hitelt érdemlő alakban történt elismerése útján megállapíttatik, 
úgyszintén, ha az a férfi, a kiről az anya azt állitja, hogy gyermekének atyja, 
az anya ellen elkövetett oly szemérem elleni bűncselekmény miatt jogerősen 
elitéltetett, a melynek következtében a született gyermek az elitélt férfi gyerme
kének vélelmezhető; a házasságon kivül született gyermek, atyjával és ennek 
összes rokonságával szemben úgy tekintetik, mintha atyjának a nemzés idő
pontjától kezdve törvényes gyermeke volna és az ilyen gyermek számára 
biztosított összes családi és öröklési jogokat élvezi. 

2. Ha az apaság meg nem állapitható, de bebizonyul, hogy a gyermek 
anyja a perbe fogott férfiúval, illetőleg a kifogás folytán perbe hivott férfiakkal a 
kritikus időn belül házasságon kivül nemileg érintkezett, úgy, hogy bármelyikük 
a gyermek atyja lehetne : e férfiak arra köteleztessenek, hogy vagyoni viszo
nyaik arányában a biró belátásához képest együttesen, vagy egyetemlegesen 
járuljanak a házasságon kivül született gyermek eltartásához, még pedig ennek 
18-dik életévéig. 
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3. Ha sem az apaság meg nem állapitható (1. p.). sem a tartási kötele
zettség (2. p.) meg nem szabható: a házasságon kívül született gj-ermek eltar
tása az anyát és illetőleg ennek felmenőit kötelezi, ezeknek szegénysége, avagy 
erkölcsi megbízhatatlansága esetében pedig a gyermek lelenczházban, vagy 
más megfelelő intézetben nevelendő az állam, vagy a község költségén. A lelencz-
házba, vagy az azt pótló intézetbe való felvétel semmi néven nevezendő fel
tételtől függővé nem tehető s a gyermek származásának hivatalos kutatása tilos. 

4. Az apaság, vagy tartás iránti keresetet az anya a születést megelőző 
három hónapon belül is megindíthatja, kötelessége lévén bebizonyítani, vagy 
legalább is a legnagyobb mértékben valószinüsiteni, hogy születendő gyerme
kének az általa perbe vont alperes az atyja. 

5. A keresetet a kiskorú anya is megindíthatja. Minthogy azonban úgy 
az apasági, mint a tartási kereset czélja kizáróan a gyermek érdekének oltalma: 
a bíróság minden ilyen keresetről a gyámhatóságot értesíteni köteles a végből, 
hogy ez a gyermek jogainak védelmére gondnokot rendeljen ki. 

6. Ha az apaság be nem bizonyítható: az anya gyermeke felett szülői 
hatalmat gyakorol, gyermeke után pedig ép úgy, mint a gyermeke anyja után, 
törvényes öröklési joggal és köteles részre való igénynĵ el bír. 

7. Az anyával és ennek rokonságával szemben a házasságon kívül szüle
tett gyermek minden esetben ugyanazokkal a jogosítványokkal bír, mintha 
törvényes volna. 

Elnök: Doleschall Alfréd dr. urat illeti a szó. 
Dr. Doleschall Alfréd (Budapest): Mely különbségek tartandók 

fenn a törvényes és a törvénytelen gyermekek jogi állására vonatkozólag 
a polgári törvényekben? 

A jelen kérdés, habár első tekintetre szorosan jogászi jelmezben mutat
kozik be, csak alakilag tekinthető jogi kérdésnek; lényegében, az állami és a 
társadalmi élet összes vonatkozásaival fennálló folytonos kapcsolatánál, azokra 
gyakorolt közvetlen és közvetett visszahatásánál fogva, keletkezésében és követ
kezményeiben egyaránt kirívó sociálpolitikai jelentősége domborodik ki. 

A hol a törvénytelen gyermekek jogi állásának szabályozásánál, '̂agy 
jobban mondva ezen szabátyozásnak többé-kevésbbé általános mellőzésénél 
a kiindulási verbum régens Nagy Napóleon mottója volt: »rétat n'est pas 
interessé á ce qu'il y alt des bátards« és ezt az alapjában nag}^ igazságú 
elvet egyoldalúan vitték át a gyakorlati életbe oly értelemben, hogy a törvény
telen gyermekeket elnevezésüknek megfelelőleg a törvénj^ek, a jog védbástyáin 
kívül helyezték, ott kettős legislatorius szándék és czél jutott kifejezésre. Első 
sorban a praeventív politika, hogy a társadalom tartózkodjék jog nélküli páriák
nak életbe helyezésére, hogy a nők ó\'akodjanak oty g\-ermekek anyáivá lenni, 
a kikre a társadalmi balfelfogás és az önző czélok szolgálatában álló állami 
jogrend fogantatásuk pillanatától kezdve a szégyen bélyegét nyomták, a kikért 
való minden anyagi és erkölcsi gond kizárólag, vagy legalább óriásilag túl
nyomó részben az anyára neliezedik. Ezen praeventió segélyével az állam 
teljes közvetlenséggel szolgálja azt a kétségtelen érdeket, hogy törvénytelen 
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gyermekek ne legyenek. A másik, inkább lappangó mint bevallott, kevésbbé 
tiszteletre méltó czélja azon törvényhozásoknak, a melyek még a humanis-
Tnussal terhes mai korban is a törvénytelen gyermekben apátlan, anyátlan 
bitang jószágot észlelnek, hogy a gyenge csemete, melynek gyökereit kutatni 
tilos, melynek mint az ég madarainak a földön nem viseli gondját senki, 
elhervadjon, elpusztuljon, hogy a senki fia semmivé legyen, mielőtt a míve-
letlen természeti őserő kitörne belőle, mielőtt a törvénytelen gĵ ermek a meg
érdemlett, a tartozó köszönet adóját leróvhatná azzal a társadalommal szem
ben, mely őt a vadonba taszította, mely a gyűlöletnek egyetlen érzését oltotta 
belé azért, mert az a szerencsétlenség érte, hogy lelketlen szülői voltak, kik 
bölcsőjénél Byrofi dalát danolták »dear Nature is the kindest mother still*. 

A mily félreismerhetlen ennek a kiindulási alapnak socialpolitilíai jellege, 
ugyanoly kézzelfoghatóan nyilvánulnak socialis, társadalmi következményei, 

Nem szorul magyarázatra és indokolásra, hogy a családi élet köréből 
kitiltott, a családi jogok élvezetéből kizárt törvénj^telen gyermekek, a kikért 
atyjuk is, anyjuk is szegyenli magát, kik éhen-szomjan gazdátlanul kóborolnak 
ott, a hol koldulás, majd lopás útján legkönnyebben csitithatják éhségüket, 
hogj' ily gyermekek gondolkodásuk első perczétől kezdve olthatatlan gyűlöletet 
és semmi mást nem éreznek azon társadalmi viszonyok, olyan állami jogrend 
irányában, a melyek őket védtelenül a szív és lelkiismeret nélküli világba 
taszították már akkor, a midőn a természet jogán — és Goethe szerint »die 
Natúr hat jederzeit Recht« — anyjuk ölében volt helyük. És ha kétségbe
vonhatatlan tény, hogy az uralkodó társadalmi rend ellen forrongó, a minden 
emberi érzületből kivetkőzött elemek aránytalanul nagy része azon államok 
hozzátartozói közül sorakoznak, a melyeknek joga a törvénytelen gyermekek
kel szemben csaknem a teljes negatio álláspontján van, a midőn még a »mater 
semper certa est« elvét is a gyakorlatban meghazudtolja: akkor ezen két 
körülmény közötti, ha nem is kizárólagos, de minden körülmények között fen-
forgó ok és okozati összefüggést tagadásba vonni nem lehet. 

Sociálpolítikaí indokokból és alapból indulnak ki azok a törvény
hozások is, a melĵ ek az anyaságot és az abból természet rendje szerint szár
mazó kötelességeket minden körülmények között megállapítottaknak tekintve, 
rendelkezéseiket a törvénytelen gyermekeknek általános jogi, főképen vagyon
jogi és atyjukkal szemben is elfoglalt állásának szabályozására is kiterjesztik. 
A praeventiora irányuló komoly figyelmeztetéseket ezen törvényhozások sem 
nélkülözik, a minthogy azokat a törvényes családi viszonyon alapuló egyetlen 
társadalom sem mellőzheti, de annál távolabb áll tőlük a törvényhozások első 
csoportjában indirecte nyilvánuló az a legislatorius szándék, mely szó szerinti 
értelmezésben óhajtja megvalósítani az elvet: »rétat n'est pas interessé á ce 
qu'il y aít des bátards«. Ezek a törvényhozások ugyanazt az elvet valódi, 
bölcsészeti értelmében választották zsinórmértékként: abban az értelmezésé
ben, mely szerint az államnak, a társadalomnak nem áll érdekében, hogy a 
törvénytelen gyermekeket erkölcsileg megbélyegezze, anyagilag bizonytalan 
sorsnak tegye ki, hogy inkább az állam saját érdekeit szolgálja, midőn a 
törvénytelen gyermekek jogállását az egyéb téren hatályosuló társadalmi és 
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állami érdekek által megengedett, azoknak sérelme nélkül vont határok között 
olyképen állapítja meg, hogy a törvényes és a törvénytelen gyermekek közötti 
jogállapotban csakis azok a különbségek tartassanak fenn, melyek nélkül 
csorba ejtetnék a mai társadalmi és állami rend alapzatát képező családiság 
elvén és az azokból származtatott összes élet- és jogviszonyokon. Ha igaz, 
a minthogy kétségtelenül igaz, hogy »rétat n'est pas interessé a ce qu'il y 
ait des bátards«, ezt az elvet a meglévő és a semmiféle praeventiv intéz
kedésekkel, legkevésbbé törvényes normákkal megakadályozható jövendő bátar-
dokkal szemben ethikai alapon és socialpolitikai szempontból csak úgy lehet 
sikeresen a gyakorlati életbe átvinni, ha a törvénytelen gyermekeket lehetőleg 
a törvényesekével azonos jogi heh'zetbe juttatjuk. 

És lehetetlen félreérteni ennek a kiindulási alapnak socialpolitikai követ
kezményeit is. Ezek közül első helyre teszem azt a természetes tényt, hogy 
mennél nagyobb gondozásban részesiti a törvényhozás a törvénytelen gyer
mekeket, mennél közelebbre hozza a részükre biztosított jogok tartalmát és 
terjedelmét a törvényes gyermekek jogi állásához, annál jogosultabb és biz-
tositottabb a várakozás, hogy az igy is szánalomra méltó, mert kipusztithatlan 
együgyű társadalmi előítéletnek és elfogultságnak szenvedő tárgyát képező 
bátardok nem a társadalom ostoraivá, hanem annak hasznos, positive számot
tevő productiv tagjaivá lesznek. Ha ehhez hozzávetjük azt a másik, a tapasz
talat által bőségesen megerősített tényt, hogy a házasságon kivül született 
gyermekek szellemi és testi tehetség tekintetében — ha utóbb szándékosan, 
legtöbbnyire a nyomor által elkorcsosulás elé nem vitetnek — a legkiválóbbak 
közül valók: akkor egész jelentőségében domborodik ki a társadalomnak, az 
államnak nagy érdeke a törvénytelen gyermekek védelmében, hogy mennél 
szorosabban fűzzék magukhoz azokat a lényeket, a melyek létezésüket a 
minden formalismuson, érdeken és számításon túlhelyezkedő, minden előíté
lettel daczolni kész tiszta természeti ösztönnek, a szabad szerelemnek köszönik. 

Fokozott mértékben való méltatást igényelnek ezek a körülmények oly 
korban, a melynek vérrel történt keresztelőjénél az Egyenlőség és a Test
vériség géniusai voltak a keresztszülők, a mely további fejlődésében a legtöbb 
ősökkel büszkélkedő tekintélyeknek is tagadására vezetett, a midőn minden 
auctoritás helyébe az egyéni érvényesülést, minden mozgató erő fölébe az 
individualisatiót helyezte. A mai kornak szülöttje tisztán emberi és emberies
ségi szempontból kiindulva, nem zárkózhatik el a szégyenérzete elől, hogĵ  a 
tételes törvények első sorban, a kiindulási alapon nem a szerint állapítják meg 
az állampolgárok, az emberek jogállását, a mely mértékben azok a közélettel 
szemben tartozó kötelezettségeiknek megfelelnek, a mint azt tevékenységükkel 
vagy mulasztásaikkal, hasznavehetőségükkel, vagy haszontalanságukkal meg
érdemlik, hanem hogy a legelső kérdés, a melyet a jogállás megállapításánál 
felvetnek, az: vájjon az egyén törvényes, alakszerűén kötött házasságból szár
mazik-e, avagy elég vakmerő volt megszületni a nélkül, hogy szülői consen-
susát a kirendelt hatóság tudomásul vette és jegyzőkönyvben megörökítette 
volna, hogy a tételes jogok, a melyek a formalismus bálványozása közben a 
jogügyletek érdemét, a cselekvékenység anyagi tartalmát és jelentőségét alá-
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rendelt szerepre utalják, a családiságnak és a törvényes házasságból való 
származásnak védelme érdekében nem a szülőket büntetik, kik hatósági 
assistencia, illetve jóváhagyás nélkül nemzettek gyermekeket, hanem e helyett 
boszút állanak azokon a csecsemőkön, a kiknek egyetlen vétke, hogy meg
születtek. Tetőpontját éri el a törvényhozási cynismus ott, a hol a szülők között 
a nemzés idejében fennállott viszonynak is enged mérvadó befolyást a tör
vénytelen gyermekek jogállásának megállapításánál, a midőn pl. a Code 
Napóleon a vérfertőzésből és a házasságtörésből származott gyermekeknek 
még csak elismerését sem engedi meg, mely önkényes megkülönböztetést a 
törvénytelen gyermekek között a franczia törvényhozás a legújabban 1896. 
márczius 25-én alkotott speciális törvényben is fentartotta. 

A midőn a nemzetközi gyermekvédő kongresszus programmjának élére 
azt a nemes feladatot állította, hogy a gyermekek physikai, erkölcsi és értelmi 
fejlődését és nevelését biztosítsa, mert a gyermekek ügyében a jövő nem
zedék boldogságának alapfeltételét ismerte fel: önkénytelenül, természetszerűleg 
kellett figyelmét a törvénytelen gyermekek kérdésére irányítani. Mert a gyermek
védelem nagy kérdésének túlnyomó területköre összeesik a törvénytelen gyer
mekek jogbizonytalanságának, jobban mondva jognélküliségének kérdésével. 
Ha egyéb körülmények nem is tennék, már egymagában a criminálstatisztikának 
látszatra néma, valójában hangosan szóló szomorú számóriásai megtanítanak 
arra, hogy a gyermekvédelem kérdésének egyik sarkpontját a törvénytelen gyer
mekek jogállásának biziositása képezi. 

Ezen jogállás megállapításánál két egyaránt hatalmas érdekkör küzd 
egymás rovására. Az egyiket a legridegebb formalistikus alapon nyugvó családi
ságnak önző, minden lelketlenségre kész érdekei képviselik, a melyekkel szem
ben elismerést és érvényesülést követel az az egyetemes világirányzat, mely 
túlhelyezkedve formákon és formalitásokon világra szóló birodalmát a leg
természetesebb emberi érzelemre, a szeretetre alapítja, a mely uralmát az 
utolsó kolduskunyhótól a trónokig kiterjesztette : a humanismus, az általános 
emberiességi érzés. 

Az első a törvénytelen gyermekek jogainak kérdésében a tagadás állás
pontjára helyezkedik, az alakszerűtlen consensus folytán létesült tényleges 
viszonynak jogi hatályt és jogi következményeket, a melyek a törvényes há
zasságból és a házasságban való nemzésből keletkeznek, nem tulajdonit és 
ha a minden tagadás és figyelmen kivül hagyás daczára is meglevő, követelő 
módon érvényesülő tények, a házasságon kivül született gyermekek érdekében 
némi, csekély engedményeket kénytelen is tenni, ezek csak szórványos kivé
telekként jelentkeznek azon uralkodó szabály alól, mely szerint a törvénytelen 
gyermeket már születésénél és létezésének tényénél fogva sem atyjával, sem 
anyjával szemben semminemű jogállás nem illeti meg, hogy az általánosság
ban, a principio ki van zárva azon jogállás egész köréből, mely a törvényes, 
alakszerű házasságból való származásnak ipso facto beálló következménye. 

Az általános humanismusban gyökerező felfogás és irányzat, mely 
örökös harczban áll minden dogmával, azt az egyet kivéve, hogy az egész 
emberiség egy nagy családot képez, melynek másfél milliárd tagjait a szere-
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tétnek elpusztithatlan köteléke fűzi egybe, a mely Schiller szavát követve: 
»Die Natúr ist immer redlich«, méltatlankodva fordul el minden tételes rend
szertől, mert \-alamennyien a természet törvényei és joga fölébe helyezik az 
önkényesen, gyakran mesterkélten alkotott emberi intézményeket és előité-
leteket: ez az irányzat kiindulása alapjaiból szintén szélső következtetésekre 
jut, nihilistikus követeléseket támaszt, a gyermekek joga tekintetében minden 
különbséget a származás törvényessége és törvényen kivülisége között elvet 
és a törvénytelen gyermekeket mindenben a törvényeseknek jogállásába kivánja 
helyeztetni. 

A modern gyakorlati törvényhozásnak középutat kell választania a két 
szélsőség között és a gyermekvédő kongresszusnak, a mely ideálok meg-
valósitásától ez idő szerint tartózkodva azoknak életbehivását praktikus, a 
tényleges viszonyok között megvalósítható reformok javaslatba hozatalával 
előkészíti, óvakodnia kell oty exponált álláspont elfoglalásától, mely czéljai, 
tendenciái irányában bizalmatlanságot, féltékenységet kelthetne. De azt hiszem, 
hogy mindaddig, a mig a társadalmi együttélés rendjének kiindulását és alapját 
a család, a hatósági közreműködés mellett létesült törvényes házasság képezi, 
mindaddig az igazságot is a középúton kell keresni. A mai korban, a midőn 
a fennálló állami és társadalmi- rend összes alapzatai félelmetesen recsegnek, 
a midőn a tekintélyek, a traditiók iránti indifterentismus általánossá vált, mert 
az állami törvényhozásban és kormányzatban hatalmas pártfogókra talált, a 
midőn hova-tovább oda jutottunk, hogy a szabadelvűségnek egj'edül szaba
dalmazott czégére alatt páratlan cynismussal a legkiáltóbb visszaélések, az 
eleven reactió valóságos orgiákat ülnek, a midőn szabadelvűség alatt a 
szabadosságot, szabadság alatt a szenvedélyeknek féktelen garázdálkodását 
értik, a mit az uralkodó osztál3fok példáján fölbuzdulva az uralomra törő 
sans culotte-ok épen úgy jegyezték fel bibliájukba, mint a hatalmon levők, 
a kiknek minden vétke erényszámba vétetik, minden fajtalankodását az ősöktől 
örökölt nemes vér túltengésének szives méltatásával oly könnyen megbocsát-
juk: ily időben az óvatos, körültekintő socialpolitikának a mérsékeltségében 
mindig bölcs conservativismus álláspontjára kell helyezkednie és a reformok 
életbeléptetése alkalmával tartózkodnia kell minden oly szélsőségtől, a mely az 
uralkodó állami és társadalmi rend alapzatainak szükségtelen, mert ez idő szerint 
indokolatlan megrázkódtatásával járna. 

Ezen kiindulási álláspontom következetességénél fogva abban a meg
győződésben vagyok, hogy a törvénytelen gyermekek jogi állásának, illetve 
annak megállapításánál, mely különbségek tartandók fenn a polgári törvények
ben a törvényes és a törvénytelen gyermekek jogi állására vonatkozólag, 
a családi szervezésen alapuló fennálló jogrend alapjainak lehető érintetlen 
hagyásának törekvéséből kell kiindulni, hogy ezeket az alapzatokat mindaddig, 
mig a természet jogaival és kötelességeivel összhangzásba hozhatók, semmi
féle humanitárius eszmék és eszmények érdekében lerontani nem szabad, de 
valahányszor összeütközésbe jutnak az emberi, tételes intézmények a ter
mészet jogával és parancsolatai\'al, hogy mindakkor az utóbbiakat illeti meg 
a feltétlen elsőbbség. Ebből a szempontból kiinduh'a és annak előrebocsátása 
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után, hogy szorosan a felvetett kérdés terjedelméhez ragaszkodva, a törvény
telen származás megállapítására vonatkozó kérdés tárgyalását mellőzendőnek 
tartottam, előadói véleményemet a következőkben van szerencsém teljes tisz
telettel előterjeszteni. 

A törvénytelen gyermekek jogi állásának megállapításánál mindenek előtt 
és föltétlenül meg kell szüntetni a gyermekek hátrányára váló minden különbség
tételt a szerint, vájjon a gyermekeknek kik a szülői ? Mert ha tisztán emberi
ségi szempontból már az a törvényes szabályozás is méltánytalan, a melynél 
fogva ugyanazon nemző szülőknek gyermekei, hol az összes családi jogok 
élvezetébe helyeztetnek még szülőik akarata ellenére is (törvényes osztályrész 
stb.), hol pedig kegyelemkenyérre utaltatnak, vagy még attól is megfosztatnak 
a szerint, a mint a szülők házasságából, vagy azon kivül származnak, mert 
ezzel nem a vétkes szülök, hanem ártatlan gyermekek büntettetnek, úgy tel
jesen indokolhatatlan és önkényes a vérfertőző és a házasságtörő viszonyból 
származó törvénytelen gyermekeket — liberi ex damnato coitu procreati — az 
egyéb törvénytelen gyermekeket megillető jogi állásból is kizárni, mint azt a 
franczia törvényhozás még az 189(). évi márczius 25-ki törvényében is fen-
tartotta. Az egyetlen különbség, a mely a törvénytelen gyermekek között 
szülőiknek a nemzés idejében egymáshoz való viszonya alapján megtehető és 
a melyet természetszerűleg úgy is meg kell tenni, hogy utólagos házasság
kötés által nem törvénj^esithetök. 

Ellenben a részükre megállapítandó jogállás szempontjából a törvénytelen 
gyermekek köréből ki kell emelni a törvénytelen származásúaknak két csoport
ját. Először azokat, a kiket atyjuk az asszonyon elkövetett erőszakkal nemzett 
házasságon kivül, azután az úgynevezett menyasszonyi gyermekeket. Mert a 
legnagyobb erkölcstelenséget látom abban, hogy a tételes jogok bármily 
nemű kötelezettségeket állapítanak meg az anya ellenében oly gyermekhez valá 
viszonyában, melyet ellene elkövetett bűncselekmény, rajta elkövetett erőszak 
következtében szült. Már magában véve embertelenség és kegyetlenség az, 
hogy a nőt súlyos büntetőjogi sanctióval a legundorabb merénylet következ
ményeinek elviselésére kötelezzük, hogy a büntető törvények megbüntetik a 
nőt, ki a házasságon kivül reáerőszakolt tehertől és vele együtt a kétszeresen 
fájó szégyentől szabadulni kivan és parancsolólag reákényszeritik, hogy életet 
adjon oly lénynek, a mely iránt fogantatása pillanatától kezdve, mint meg
gy aláztatásának élő bizonyítéka iránt, a gyűlöletnek egyetlen érzésével visel
tetik. Az ártatlan magzat védelme érdekében indokolt ezt az embertelen szigort 
és méltánytalanságot a végletekig fokozni sem nem szükséges, sem nem czél-
szerű. A mint az erőszakos módon nemzett törvénytelen gyermek megszüle
tik, a természetellenesen létesített viszonyt közte és anyja közt ennek kifejezett 
akarata ellenére továbbra fentartani nem szabad és a legnagyobb aberratio 
a férfi bűncselekményéből a meggyalázott nőre vonatkozólag terhes köteles
ségeket megállapítani. Ily szerencsétlen gyermekek erkölcs és a jog törvényei 
szerint csakis atyjukkal szemben helyezhetők, még pedig szükségképen oly 
jogállásba, melynek keretében a többi törvénytelen gyermekeket mindkét szülő
jével való vonatkozásban megillető jogok egyesitvék. 
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Arra való tekintettel pedig, hogy a fennálló eljegyzés a jegyesek között 
oly bizalmi viszonyt létesit, mely az utólag bekövetkezendő házasságkötés 
várakozásában a kiváltságos házassági örömöknek anticipando igénybevételét 
a kisebb koczkázat miatt vajmi könnyűvé teszi, ezen speciális viszonyra való 
tekintettel és oly czélból is, hogy a jegyesi viszony a férfi által büntetlenül 
gyakorolható visszaéléseknek gyakorlati teréül föl ne használtassék, helyesnek 
és indokoltnak hiszem, hogy az eljegyzési viszony tartama alatt a jegyesek 
•által nemzett törvénytelen gyermekek azon jegyes irányában, kinek hibájából 
az eljegyzés fölbontatott és a házasság létre nem jött, a törvényes gyermekek 
jogállásával ruháztassanak fel. (Svéd jog, titre du mariage, chapitre VIII. 
2. szerint a jegyesi viszonyban nemzett gyermek a törvényesnek jogállásával 
bir; dtto szász polg. törvénykönyv 1578. §., zürichi polg. törvénykönyv 686. §-a.) 

Végül azt az esetet kivéve, midőn mindkét szülő tudva formailag nem 
létező házasságot köt, a törvénytelen gyermekek jogkörét meghaladó a törvé
nyesekkel azonos jogokat kivánok megállapittatni azon gyermekek részére, a 
Mk akár Nichtehe-böl, akár alakilag semmis házassághói származnak, habár 
az egyik fél tudta is, hogy formailag nem köt házasságot, vagy habár mind a 
két fél tudva anj-agilag érvénytelen házasságra lépett is. Mert egyik esetben 
sincs ok arra vonatkozólag, hogy a vétkes szülő menekedhessen azon nagyobb 
kötelességek elől, melyekkel az érvényes, házasságban nemzett gyermekeivel 
szemben tartozik; ellenben az egyik, vagy mindkét szülője vétkében ártatlan 
g}'ermek érdekének védelme azt igényli, hogy ha formailag érvényes házasság
ból, avagy oly együttélésből származik, a melynek házassági mivolta tekinteté
ben legalább az egyik szülője jóhiszemű tévedésben volt, hogy ilĵ en gyermekek; 
ha már törvényeseknek nem tekinthetők, a vétkes szülő, illetve vétkes szülőik 
ellenében mindazokat a jogokat igényelhessék, a melyek őket törvényességük, 
esetében megilletnék. A mily jogos és indokolt, hogy csak az állam által meg
állapított alakszerűség mellett köttethessék házasság, hogy semmis, vagy meg
támadható házasság megszűnése, vagy semmissé, illetve érvénytelenné nyilvání
tása után úgj- tekintetik, mintha azt meg sem kötötték volna, oly méltánytalan 
a semmis, vagj' a megtámadott, de tényleg kétségtelenül fennállott házasságból 
származott gyermekeket a minden alakszerűséget nélkülöző, hatósági tekintély 
közreműködése nélkül létesült együttélésben nemzett törvénytelen gyermekekkel 
egyenlő bánásmódban részesíteni. Ennek felismerése, a gj'̂ ermekek védelmének 
pártfogásra méltó érdeke arra indította a tételes törvényhozásokat, hogy az 
egyik félnek jóhiszeműsége mellett kötött, anyagilag érvénytelen házasságot 
matrímonium putativumnak kijelentve, az abból származó gyermekeket a törvényes 
gyermekek jogállásába helyezték. Ugyanezen az alapon, a törvénytelen gyer
mekek jogállásának mennél szilárdabb alapokra való fektetése czéljából követ
kezetesség mellett oda kell concludálni, hogy a formailag létező házasságban 
nemzett gyermekek szülőikkel szemben megkülönböztetett, lehetőleg a törvénye
sekéhez hasonló jogállásban részeltessenek akkor is, ha mind a két szülő 
tudva érvénytelen házassági kötelékbe lépett. Ennek a felfogásnak első accord-
jaíval találkozunk a német polgári törvénykönyv azon rendelkezésében, mely 
szerint az érvénytelen házasságból származó gyermek, ha mindkét szülőjének 



207 

roszhiszemusege miatt törvényesnek nem tekinthető, atyjától ugyanoly tartást 
igényelhet, mintha törvényes gyermeke volna (1703. §.)• Javaslatom csak egy 
lépéssel távolodik a német polgári törvénykönyvben iniciált felfogástól, a midőn 
az anyagi semmiségi ok miatt érvénytelen házasságból származó gyermekeket, 
kik mindkét szülő roszhiszemusege miatt törvénj^eseknek nem vélelmezhetők, 
általánosságban a törvényeseket megillető jogi állásba kívánja helyeztetni. 
Nichtehe esetében pedig az egyik félnek jóhiszeműsége kielégítő jogczímet 
képez a jóhiszeműségben minden körülmények között részes gyermek jogi 
állásának intensiv megszilárdítására azon szülőjéhez való viszonyában, melynek 
lelketlensége és roszakarata okozta a gyermek törvénytelen származását. 

A házasságon kivül született gyermek jogi állásának megállapításánál 
lényeges szerep jut annak az álláspontnak, a melyet valamely törvényhozás az 
exceptio phirnim concubentinm tekintetében elfoglal, miért is erre a kérdésre 
röviden ki kell térni. 

Miután a gyermek szülőivel szemben meghatározott jogi állását a nemzés 
és a születés tényénél fogva foglalja el, önkényszerűen következik, hogy a 
házasságon kivül született gyermek csakis azzal szemben és illetve annak 
jogán igényelhet jogállást, a ki őt nemzette és szülte. Minthogj'̂  pedig a ter
mészet törvényei szerint minden embernek a mint csak egy anyja, úgy csakis 
egy atyja lehet és ki van zárva annak lehetősége, hogy egy és ugyanaz a 
gyermek több férfi együttes közreműködése folytán nyert legyen léteit: ott, 
a hol az atya ezen minőségében, nem pedig az anyával való elhalás tényénél 
fogva helyeztetik jogi viszonyba a törvénytelen gyermekkel, az exceptio plu
rium constuperatorum a kiindulási alap nélkülözhetetlen kiegészítője és correc-
tivuma. Azért nézetem szerint a tételes törvényhozások a plurium concuben-
tium kifogása tekintetében csakis két mód között választhatnak. Vagy nem 
engednek helyet ennek a kifogásnak és a gyermek atyjának nyilvánítva azt 
a férfit, kit az anya törvénytelen gyermeke nemzőjének állított és kivel 
szemben a házasságon kivül történt elhalás bebizonyíttatott, a gyermeket ezen 
férfivel és csak vele szemben meghatározott jogokkal ruházzák fel, vagy alkalmat 
nyújtanak az exceptio érvényesítésére, és ha igazolást nyer: az atyaságnak, a 
nemzés tényének bizonytalansága, ellenőrizhetetlensége miatt mellőzik a tör
vénytelen gyermeknek ismeretlen atyjával szemben érvényesíthető jogainak 
megállapítását. Minden más megoldás ellenkezésbe jut úgy a tételes jognak, 
mint a természetnek törvényeivel. Mert a tételes jog szerint a cselekmény 
következményeiért tartozandó magánjogi felelősség mindig és kivétel nélkül 
a causalis connexustól van feltételezve és a természet jogán a gyermekről 
nem az tartozik gondoskodni, ki szülője lehetne, hanem a valóságos szülő. 

Ezekből következőleg jogi szempontból egyenesen lehetetlennek tartom, 
ha a plurium concubentium kifogásának helyt adva a concubenseket a szász 
polgári törvénykönyv nyomán (1872. §.) egyetemlegesen kötelezik a törvénj^-
telen gyermek tartására. Ilyen joginak nevezett rendezés a tartási kötelezett
séget obligatio ex delicto-nak minősiti és a gyermek nemzése helyett az anyá
val történt elhalásnak tenyéré alapítja; teszi ezt a törvénytelen gyermek érdekei 
egyoldalú védelmének szempontjából, mialatt teljesen figyelmen kivül hagyja. 
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hogy a gyermek és szülői közötti jogviszonyról csak akkor lehet szó, ha 
megallapittatott, hogy a gyermeknek ki a szülője? Abból, hogy az exceptio 
plurium concubentium-nak hely adatott, nem az következik, hogy a gyermek 
atyjának esetleg egy egész tiszti ezred legénysége vélelmeztessék az utolsó 
közkatonán kezdve az ezred parancsnokáig, hanem hogy ennek a szerencsétlen 
gyermeknek ismeretlen az atyja, hogy nincs, kit az atyasággal járó vagj'on-
jogi kötelezettségekkel meg lehet terhelni. Az exceptio plurium concubentium-
nak sikerrel történt érvényesítése esetében a törvénytelen gyermek jogi állása 
épen ügy állapítandó meg, mintha egyáltalán senki sem állíttatott volna a 
gyermek atyjának, a gyermek kizárólag anyjával szemben helyezhető meg
határozott jogok körébe és ha az anya a gyermeknek megfelelő tartására nem 
képes, előáll az államnak saját érdekében elvállalandó kötelessége a törvény
telen gyermek tartására és nevelésére, mely kötelesség egyáltalán mindenkor 
hatályosul, a midőn a gyermeknek mind a két szülője ismeretlen, vagy az ismert 
szülők a természet ésjog szerint fennálló kötelezettségeiknek megfelelni képtelenek. 

Az első kérdés a törvénytelen gyermek jogi állásának megállapításánál 
annak eldöntése, mi a gyermek családi állása ? 

A házassági viszony által megalapított családi szervezeten nyugx'ó társa
dalmi és állami rend mellett a családi állás, a névhez és a polgári állapothoz 
való jog — az örökbefogadástól, mint a törvényes házasságból való leszár
mazás mesterséges helyettesítésére rendelt intézménytől eltekintve — a házas
sági viszonyból történt leszármazás tényéhez lévén kötve, szigorú következe
tesség mellett a házasságon kivül született gyermeknek sem öröklött családi 
névhez, sem öröklött polgári állapothoz való joga egyáltalán nem volna meg
állapítható. A házasság által létesített jogi viszony természetéből következik, 
ezen exclusiv viszony és az abból folyó legális következmények védelmének 
érdeke azt követeli, hogy a keretén kivül állók a külső állás tekintetében is 
ugyanazon legális következményekben ne részeltessenek, mert egyébként a 
házasságnak, mint speciális jogi viszonynak — a mely egyúttal az egész tár
sadalmi szervezet fundamentumát képezi, — minden létjogosultsága megszűnik. 
A mig az állami és társadalmi szervezet alapját a törvényes házasság által 
létesített család képezi, a legnagyobb zavarokra, a szilárd családi jogi viszo
nyok legteljesebb dissolutiójára vezetne, ha általánosságban és szabály szerint 
az atyának nevét viselnék, családjának tagjai lennének nemcsak a házasságá
ból származók, hanem olyanok is, a kik a házassági köteléken kivül álló nőktől 
születtek. Minthogy a törvényes házasság által alapított család a férfi családja, 
mely a páter familias nevében és polgári állapotában osztozkodik, minélfogva 
ezen családi név viselése a férfi családjába való tartozással egyértelmű; ellen
ben a nő hajadoni állapota a névviselésben is jut kifejezésre és megkülönböz
tetésre attól, melyet mint törvényes házasságban élő nő elfoglal: a nőnek 
hajadoni neve és polgári állapota a házassághoz, illetve az abból való tör
vényes leszármazáshoz fűződő, jogi következmények exclusivitásának kocz-
kázata nélkül átruházhatók ugyanannak a nőnek házasságon kivül született 
gyermekeire, mi által már magában a névkérdésben is kifejezésre jut a házas
ságon kivül történt leszármazás ténye. 
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Az előadott indokokhoz hozzávetve még azt a körülményt, hogy mig az 
atyaság kétségtelen tényként úgyszólván sohasem bizonyítható be és a házas
ságon kivüli nemzések túlnyomó részében az atyaságnak perrendszerű bebizo
nyítása is vajmi kétes értékű bizonyosságot állapit meg, addig az anyaság 
egy kétségbevonhatatlan tény, minélfogva az anya nevének viselése a leszár
mazás tényének leghívebb kifejezése : ezeknél fogva a házasságból való leszár
mazás legális következményeinek védelme és biztosítása érdekében szabály 
szerint továbbra is fentartandónak ajánlom az uralkodó jogi rendszerekben 
fennálló azt a különbséget, mely szerint a törvénytelen gyermekek nem viselik 
atyjuk, hanem anyjuknak hajadoni nevét, hogy általában anyjuknak hajadoni 
állásával elfoglalt polgári állásába helyeztetnek, kivéve a családi állással egybe
kötött túlnyomólag közjogi eredetű és közjogi jellegű kiváltságokat (nemesség, 
czímer viseléshez való jog, majorátus, vagy senioratus stb.), a melyeknek 
átháramlása már az adománylevélben a törvényes leszármazásnak elengedhetlen 
kellékéhez van kötve. 

Az általános szabály alól azonban a törvénytelen gyermekek között jog
állásuknak kedvezményes megállapítása szempontjából az általános részben 
javaslatba hozott megkülönböztetéseknek megfeleloleg a következő kivételeket 
kívánnám statuáltatni. 

Azon meggyőződésben, hogy nemcsak a törvénytelen gyermekeknek, 
hanem magának az állanmak és a társadalomnak érdeke is azt követeli, hogy 
a törvénytelen gyemiekek lehetőleg a törvényeseknek jogállásába helyeztesse
nek, a jegyesek által nemzett gyermekeket, ha az eljegyzés a férfi hibájából 
felbontatott, atyjuk nevére tartom anyakönyvvezetendőknek, őket atyjuk család
jába utalnám épen ügy, mintha az eljegyzés házasságra vezetett volna. És 
ugyanebben a helyzetben részeltetném az atya roszhiszeműsége miatt alakilag 
nem létező vagy semmis, valamint a mindkét fél roszhiszeműsége folytán 
anyagilag érvénytelen házasságból származó, végül az erőszakos nemi közösülés 
folytán született törvénytelen gyermekeket. 

A gyermek jogi állásával legszorosabban függ össze jogi képviseletének 
kérdése. Kétségtelen, hogy elvi szempontból a legtermészetesebb rendezés az, 
mely az anya családjába utalt törvénytelen gyermek képviseletével már tör
vénynél fogva általában az anyát bizza meg. Gyakorlati'szempontból azonban 
alapos aggályok merülnek fel arra vonatkozólag, vájjon a gyermek érdekében 
áll-e ez a szabály ? Valóban több, mint kétséges, hogy az az anya, kinek a 
törvénytelen gyermek a legtöbb esetben terhére van, irányában legfölebb kivé
telképen viseltetik anyai szeretettel, annál gyakrabban, mint ballépésének és 
szégyenének örökös emlékeztetője iránt haraggal és gyűlölettel van eltelve; 
hogy az Ilyen anya szolgáltat-e bárcsak minimális biztosítékot arra vonatko
zólag, hogy képviseleti jogánál fogva elhatározásainál és a gyermek nevelésé
nek irányításánál, jövőjének előkészítésénél a törvénytelen gyermek érdekeit 
fogja zsinórmértékként tekinteni és még ha a határozott roszindulat és bűnös 
sz'ándékok hiján van is, bir-e képességgel és hivatottsággal arra, hogy a gyer
mekből tisztességes, erkölcsös egyént neveljen ? Igaz, az utóbbi kételyek álta
lános természetűek és az atyai hatalom, vagy az anyának törvényes gyermeke 
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fölött gyakorolt természetes és törvényes gyámsága irányában szintén hatályo
sulhatnak. De épen a gyermekvédelem kérdésének egyik sarkalatos részét, a 
jelen kongresszus tárgyalásainak egyik legfontosabb pontját annak megálla
pítása képezi, mily törvényes intézkedések volnának foganatba veendők a 
káros szülei hatalom korlátozására és megszüntetésére, mert a tapasztalat 
által kétségtelenné van téve, hogy a gyermekek elzüllésének igen nagy rész
ben a szülői hatalommal való lelketlen rendelkezés, az azzal való visszaélések 
az okozói. És ugyanazok a tapasztalatok bizonyítják, a mint hogy az termé
szetes is, hogy törvénytelen gyermekekkel szemben, kik anyjuk gyámsága 
alatt állanak, ily visszaélések úgyszólván a szabályt képezik. Ha tehát hosszú 
idők mulasztásai után a tételes törvények elérkezettnek látták az időt, hogy 
még a szülőik családjában nevelkedő törvényes gyermekeket is megvédjék 
szülőik önkénye és vétkes mulasztásai ellen (Id. »A gyermekvédelem ügyének 
törvényhozási szabályozása* czímű értekezésemet, Budapest, 1893. Franklin
társulat), annál sürgősebb megoldást igényel a törvénytelen gyermekek védel
mének kérdése, kikkel szemben a visszaéléseknek annyi lélektani indoka 
forog fenn. 

Ezeknek tekintetbe vételével helyesnek, a gyermekek érdekének meg
felelőnek találom a német polgári törvénykönyv által is recipiált azt a jogi 
rendezést, mely szerint a törvénytelen gyermeket szabályként kirendelt gyám 
képviseli, a mi azonban nem zárja ki, hogy az az anya, ki a tisztességes, 
erkölcsös nevelés garancziáit nyújtja, saját kívánságára törvénytelen gyermeke 
gyámjává rendelhető. Nem tartom azonban elégségesnek, hogy a képviseleti 
jogot csak formailag ruházzuk át kirendelt gyámra, hanem ezen rendezésnek 
érdemi kiegészítését, mely nélkül az előbbi gyakorlatilag alig bir értékkel, 
abban találom, hogy a törvénytelen gyermek szabály szerint anyjának közvet
len nevelési köréből is kivétessék és nevelés végett anyjára csak akkor bizassék, 
ha képesnek, késznek is bizonyul ezen nevelői hatalomnak á gyermek érde
kében való gyakorlására. A legnagyobb veszedelem a mai rendezés mellett a 
törvénytelen gyermekekre épen abban rejlik, hogy őket egészen reá bizzuk 
anyjukra és senki, semmiféle hatóság nem törődik vele, hogy miképen, hol, 
mily körökben neveli fel gyermekét az az anya, kinek sem erkölcsi, sem 
anyagi qualifikácziója nincs arra, hogy a gyermekből fizikailag és erkölcsileg 
ép embert neveljen. Csak ha irgalmas szomszédok a rendőrségnél jelentést 
tesznek azokról a kínzásokról, a melyekkel a szerető anya gyermekét el akarja 
pusztítani, vagy ha egy ilyen sajnálatra méltó, ártatlan teremtés a kiéheztetés 
félreismerhetetlen gyanujelei mellett az angyalcsinálók bűnfészkében kiszen
vedett, csak akkor ocsúdnak fel bűnrészes tétlenségükből azok a hatóságok, 
melyek gondosan figyelnek reá, hogy előzetes bejelentés és engedély nélkül 
élesebb fütty az utczákon ne hallassék, de olympusi nyugalommal nézik, mint 
kényszeritik az utczának nyomorultjai gagyogó gyermekeiket koldulásra, hogy 
a mások könyörületéből szerzett pénzt csecsemőjükkel karjukon a lebujokban 
elihassák, óvakodnak a közbelépéstől, ha a nyomorúságában, elhagyatottságá
ban és szégyenében, olykor — hogy éhes gyermekének hajlékot és kenyeret 
keressen — kéjhölgygyé lett anya magánál a niaga képmására »neveli« a gyér-
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mekét. A törvénytelen gyermekekre vonatkozólag anyai szeretetről és gondos
ságról beszélni, a legtöbb esetben, szabály szerint merő frázis. Heroismust, 
földöntúli megtagadást emberekről feltételezni vétkes könnyelműség, mely első 
sorban a gyermekeken és midőn átkot kiáltanak szülőikre és a társada
lomra, mely gazemberekké engedte őket fejleni, az egész társadalmon meg-
boszulja magát. Szabály szerint az esetek túlnyomó többségében az anya nem 
szereti, hanem gyűlöli törvénytelen gyermekét és mivel a gyűlöletnél a hideg 
közönynyel bár, de kötelességszerűen teljesített gondoskodás sokszorta nagyobb 
biztosítékot nyújt a törvénytelen gyermekek felnevelésére: ezen okból szabály
ként kívánom felállítani, hogy a törvénytelen gyermek, kinek részére nem 
anj'ja rendeltetett gyámként, nem anyjánál, hanem akár a gyámnál, akár 
annak ellenőrzése mellett oly idegen helyen neveltessék, mely ép úgy lehet 
hatósági intézet, mint magán család és a mely a gyermek fizikai és erkölcsi 
ép nevelése tekintetében megbízható biztosítékot nyújt. Ugyanazok a sza
bályok, úgy a gyám általi képviselet, mint a törvénytelen gyermeknek ható
sági ellenőrzése mellett foganatosítandó gondozása és nevelése tekintetében 
az atyával szemben is volnának alkalmazandók, ha a gyermek az atya család
jába tartozónak volna tekintendő. Ezzel a kérdéssel természetszerűleg össze
függ a törvénytelen gyermek tartáshoz való jogának megfelelő megállapítása. 

Minthogy a tartáshoz való jogban a gyermeknek a léthez és a nevelés
hez való jogának kizárólag materiális oldala jut kifejezésre, függetlenül a 
nevelésnek semmiféle tételes törvények által ki nem erőszakolható érzelmi 
részétől; minthogy az egy absolut, épen úgy kierőszakolható, mint érvénye
sülésében könnyen ellenőrizhető jog, a melynek íntensivitása és terjedelme 
a gyermek testi és szellemi képzésének, egész jövője megalapításának és elő
készítésének gyengébb, vagy erősebb garantiáit szolgáltatja; minthogy a gyer
meknek szülőitől igényelhető tartáshoz való joga a természet törvényein ala
pul a leszármazás törvényességére, vagy alakszerűtlenségére való minden 
tekintet nélkül: ezen okokból a tartáshoz való jog tekintetében a törvényes és 
a törvénytelen gyermekek között minden különbségtételt szabály szerint tneg-
sziintetendönek vélek. 

Ennek megfelelően azokban az esetekben, midőn a törvénytelen gyer
meknek mind a két szülője ismert és akár elismerés, akár bírósági ítélettel 
történt megállapítás folytán úgy az anyaság, mint az apaság kérdése a jog 
szempontjából kétségen kívül helyeztetett,' a törvénytelen gyermeknek atyjával 
és anyjával szemben ugyanolyan tartalmú és terjedelmű tartást kívánok biz
tosíttatni, mintha ugyanazon szülőknek házasságából származó gyermeke volna. 

Úgy találom, hogy ezen kérdés tekintetében a legméltányosabb, leg
helyesebb megoldást az osztrák polgári törvénykönyv tartalmazza, a midőn 
szabályként állítja fel (166. §.): »Auch ein uneheliches Kind hat das Recht, 
von seinen Eltem eine íhrem Vermögen angemessene Verpflegung, Erziehung 
und Versorgung zu fordern.« 

Sem a gyermekek érdeke, sem a házasságon kívül történt nemzés és 
születés folytán előállott obligationálís viszony természete által nem tartom 
indokolhatónak, hogy a törvénytelen gyermek tartásának terhét általánosság-
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ban akár kizáró módon, akár első sorban való felelősség mellett az anyára 
vagy pedig az atyára hárítjuk, a mint pl. a német polgári törvénykönyv a 
törvénytelen atyát arra kötelezi, hogy a gyermeket, az anyát és annak vér
rokonait megelőzve, mégis az anya társadalmi állásának megfelelő ellátásban 
részesítse (1708., 1709. §.). Azt az esetet kivéve, midőn a törvénytelen gyer
mek a nő ellen elkövetett erőszak folytán született és az egyik félnek a 
házasság megkötése tekintetében a másik fél által történt megtévesztése kivé
telével, egyáltalában nem találok indokot arra vonatkozólag, hogy a gj^ermek 
eltartását kizárólag, vagy túlnyomó részben az egyik félre toljuk. A midőn 
valamely kötelmi jogi viszony két félnek egyenlő mérvű és minőségű közre
működése mellett létesül, az abból származó vagyonjogi kötelezettségeknek a 
feleket vagyonjogi képességük arányában kell terhelniök. A törvénytelen gyer
mek érdeke pedig azt igényli, hogy tartáshoz való reális joga minél biztosabb 
alapokra fektettessék, hogy tartása, ellátása és nevelése mennél gondosabb, 
tehát anyagilag lehetőleg biztosított legyen, mert érdekének szempontjából tel
jesen közömbös, ki fizeti tartásának, nevelésének költségeit, a fődolog, hogy 
tartása, nevelése biztosítva legyen. 

Ezt az érdeket szem előtt tartva, de lege ferenda kimondanám, hogy a 
törvénytelen gyermek tartására, nevelésére és — a leányokra vonatkoztatva — 
kiházasitására a szülők vagyoni képességük arányában kötelezvék. A törvény
telen gyermeknek tartáshoz, neveléshez és kiházasitáshoz való joga sem egyik, 
sem másik szülőjének, hanem mindkeltőnek vagyoni helyzetéhez képest volna 
megállapítandó, a szülők egyenlő vagyonjogi képessége mellett pedig a tartási 
kötelezettségek teljesítésére egyenlő mértékben volnának kötelezendők. A tar
tási kötelezettségnek kizárólagos obligationalis természetéből következik, hogy 
az örökösökre örökségük erejéig — és csakis ezen korlátozás mellett — épen 
úgy átszáll, mint az örökhagyónak minden más vagyonjogi kötelezettsége. 

Természetes, indokolásra nem is szorul, hogy a mely törvénytelen gyer
mek atyja nem ismertetik, annak tartáshoz való joga is csak anyjával szemben 
nyerhet annak vagyoni viszonyaihoz mért megállapítást. Ellenben erőszakos 
nemi közösülésből származó törvénytelen gyermek tartására kizárólag az atyát 
tartom kötelezhetőnek és az anyára ezt a kötelességet legfölebb is csak akkor 
vélem hárithatónak, ha az atyától és örököseitől a gyermeknek atyja társadalmi 
állásához mért tartására és nevelésére szükséges anyagi eszközök be nem 
hajthatók. Minthogy tudniillik ilyen gyermek büncselekvénynek következménye 
és anyja szabad akarati elhatározásának hozzájárulása nélkül született, minden 
jogi és természetes alap hiányzik arra vonatkozólag, hogy a tartási költségekkel 
különösen addig, míg az atya, vagy örökösei a gyermek tartására képesek, az 
anyát megterheljük. Ugyanazokat az elveket, mint az erőszakos úton nemzett 
törvénytelen gyermekekre vonatkozólag, hiszem követendőknek azokban az 
esetekben is, a midőn a szülők egyike a másikat a házasság megkötése tekin
tetében tévedésbe ejtette és a formailag semmis, vagy egyáltalában nem létező 
házasságból (Nicht Ehe) gyermekek származtak, mely esetekben a gyermekek 
tartásának és nevelésének költségei jog szerint csakis a roszhiszemű szülőt 
terhelhetik. Mert a törvénytelen gyermek tartására vonatkozólag a szülőknek 
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köteleztetése azon alapul, hogy számolva cselekvékenységük esetleges, természet-
rendje szerinti következményeivel, egymással tudva házasságon kivüli nemi 
viszonyba lépnek. A melyik fél azonban a másikkal jóhiszemben oly viszonyba 
lép, a melyről azt hitte, hogy házasság, arról egyáltalában nem lehet fel
tételezni, hogy a házasságon kivüli együttélésbe is beleegyezett volna és hogy 
annak következményeihez is hozzájárult. A inig a gyermeknek érdeke nincs 
koczkáztatva, méltányosnak és igazságosnak tartom, hogy tartásának anyagi 
gondjai első sorban kizárólag azt a szülőt terheljék, a melyik tudta, hogy 
házasságon kivül származandó gyermeknek ad léteit és hogy ezen szülő 
kielégítő vagyonjogi képessége mellett a másikat, a kit eléggé érzékenyen 
sújt az érvényes házasság fenforgása tekintetében történt megcsalattatása, ne 
terheljük még vagyonjogi felelősséggel is, a mely lehet, hogy érvényes házasság 
esetében, a milyennek jóhiszemű feltételezésében a tévedésbe ejtett szülő a 
gyermeket nemzette,. kizárólag, vagyj legalább is első sorban a másik szülőre, 
a roszhiszemű férjre nehezednék. 

A törvényes gyermek jogi állásának egyik legfontosabb része szülői 
hagyatékában való törvényes örökösödési joga. Ily jognak a törvénytelen gyer
mekek javára való megállapításánál egész jelentőségében lép előtérbe azon 
érdekek különbözősége és ellentéte, a melyek a törvénytelen gyermekek álta
lános jogi állásának meghatározása alkalmával egyforma méltánylást és kimé-
letét igényelnek: tudniillik a házassági együttélésen alapuló család érdekei és 
a törvénytelen gyermeknek kizárólag természet jogán sarkaló érdekköre. Köz
tudomás szerint az észjog nem ismer törvényes örökösödési jogot, mert azt a 
természet rendjéből leszármaztathatónak nem tartja és ugyanarra az állás
pontra helyezkedik az állam-socialismus iskolája is. A tételes törvények 
elpártolva a jogfílozofiától, megállapították ugyan a törvényes örökösödés rend
jét, ezt azonban a közhitel tekintetein kivül kizárólag a házasság által létesített 
családi kapocs conserválása, a család érdekeinek erősítése szempontjából 
tették. A természet jogán, a minthogy senki, úgy a törvénytelen gyermekek 
sem igényelhetnek ab intestato, törvényes örökösödési jogot és ha szülőikkel 
szemben elfoglalt jogi állásukat kizárólag a természetes leszármazásnak alak
szerűtlen tenyéré alapítanánk, törvényes örökösödési joguk határozott taga
dására érnénk és ugyanarra az eredményre vezet a családiság érdekeinek 
egyoldalú védelme. 

Ezen conclusio ellen azonban a törvénytelen gyermeknek és az állam
nak érdekei, a melyek azt kívánják, hogy a törvénytelen gyermekek mennél 
szilárdabb és védettebb jogi, különösen pedig vagyonjogi állásba helyeztesse
nek, a leghatározottabban tiltakoznak. A tételes törvények és olyanoknak 
hiányában például Magyarországon a törvénykezési gyakorlat, a melyek a 
törvénytelen gyermekeket anyjukkal szemben minden tekintetben a törvényes 
gyermekek jogi állásába helyezik, ezt a szabályt az örökösödési jog szem
pontjából is érvényre emelik, másfelől pedig a törvénytelen gyermekeket az 
atyjuk hagyatékában való örökösödésből feltétlenül kizárják, a mely állás
ponthoz a német polgári törvénykönyv is csatlakozott, mert az a rendelkezése, 
hogy az anyát és annak rokonait megelőzve a törvénytelen gyermek tartására 
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kötelezett atya örökösei, kikre a tartási kötelezettség átszáll, ezt a kötelezett
séget a gyermeket törvényességének esetében megillető köteles rész kifizeté
sével megválthatják (1712. §.), kizárólag a tartásra kötelezett örökös terheinek 
könnyítésére szolgál és egyáltalában nem állapit meg a törvénj'telen gyermek 
részére tartási igényét meghaladó és attól függetlenül hatályosuló törvényes 
örökösödési jogot. A Justiniani római törvényhozás (nov. XVIII. cap. 5., 
LXXXIX. cap. 12.) a concubinatusból származott gyermekeknek atyjuk hagyaté
kának Vö részére vonatkozó törvényes örökösödési jogot biztosított, ha az atya 
sem törvényes özvegyet, sem törvényes gyermekeket nem hagyott hátra és 
ezen jogi rendezéshez legközelebb állanak a code civilc-nek az 1896. márczius 
25-iki törvény által lényegileg fentartott, a törvénytelen gyermek Örökösödési 
jutaléka tekintetében javított rendelkezései (756—766. §§.) és az e részben a 
code civile nyomán készült s az 1887 —1893-iki országgyűlés elé ter
jesztett magyar örökösödési jogi javaslat (40—50. §§.), a metyek az atya 
által történt önkéntes elismerés esetében — de csakis akkor — a törvény
telen gyermekek és ezek leszármazol részére atyjuk hagyatékában rendkívüli, 
terjedelmében mérsékelt törvényes örökösödési jogot állapítanak meg a rendes 
törvényes örökösök mellett is, kiknek hiányában az egész hagyaték az elismert 
törvénytelen gyermekekre, illetve leszármazóikra száll át; a franczia jog leg
újabb alakulatában is a házasságtörő és a vérfertőző viszonyból származott 
gyermekeket minden végrendelet nélküli örökösödésből kizárja. Végül az össze
hasonlítás kedvéért érdemes ráutalni Laurent-nek belga polgári törvénykönyv 
javaslatára (Avant projet de révision du code civile, Bruxelles 1882—1884), 
mely a franczia köztársasági II. év 12 brumaire (1793. évi november 2.) napján 
alkotott decretum nyomán a szülők és elismert törvénytelen gyermekeik között, 
kivéve, ha az elismerési okmányból a házasságtörő, vagy vérfertőző viszony
ból való leszármazás kitűnik, ugyanezt a kölcsönös törvényes örökösödési 
rendet állapítja meg, a mely a törvényes szülők és leszármazóik között áll 
fenn (790—792. §§.). 

A törvénytelen gyermekek jogi állásának szabályozásánál elfoglalt kiindulási 
álláspontom következetességénél fogva azt a nihilistikus irányzati jogi szabá
lyozást, a melyet a legutóbb idézett belga javaslat hozott indítványba és a 
melynek az előttem felszólalt tisztelt előadó úr is oly ékes szószólója volt, 
nem pártfogolhatom. Minden őszinte rokonszenvem mellett, a melylyel az emberi
ségnek ártatlan páriái, a törvénytelen gyermekek sajnálatraméltó sorsa irányá
ban viseltetem, mint a társadalmi és állami élet összes viszonylataiban ma 
még uralkodó és legjobb meggyőződésem szerint általános érvényesülésre 
jogosult legitimitás conservatív elvének tántoríthatatlan hive, a törvényes házas
ságból való és a törvénytelen leszármazás jogkövetkezményeinek általános
ságban való egyenlősítéséhez a mint egĵ éb, a családíságból folyó kérdésekben 
sem, úgy legkevésbé az örökösödési jog szempontjából járulhatok hozzá. A mint 
azt »a házasságon kivül született igyermekek jogi állása«-ról még 1891-ben 
közzétett tanulmányomban (Franklin-társulat, 1891. Budapest) részletesen indo
kolva kifejtettem, az a nézetem, hogy addig, a míg a társadalmi szer\-ezet a 
házassági viszonyon alapul, a törvénytelen gyermeket a törvényesekkel szülőik 
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és azok rokonsága ellenében minden téren egyforma jogi viszonylatba hozni 
frivol kísérlet, a mely alapjaiban megtámadja a házasságnak, mint speciális 
jogi viszonynak, összes ethikai alapjait, megszünteti annak minden létjogosult
ságát. Legszorosabb, tőle elválaszthatatlan kapcsolatban áll a házasságon ala
puló családi szervezettel a törvényes örökösödési jog, a melynek létjogosult
sága megszűnik, ha a legitimitás elvétől elválasztjuk. Senki sem állithatja, hogy 
a törvényes örökösödés természet jogán sarkallik; fictión felépült mesterséges 
emberi intézmény az, melynek egyedüli czélja a családi kapcsok -szilárdítása, 
a családi érdekkörök conserválása, ezen érdekkörök határainál a törvényes 
örökösödés tulajdonképeni létalapja megszűnik. 

Az előadottaknál fogva de lege ferenda a törvénytelen és a törvényes 
gyermekek között a törvényes örökösödési jog szempontjából fennálló különb
séget fentartandónak véleményezem, ezt a különbséget a fennálló joggal ellen
tétben a törvénytelen gyermekeknek az anyjuk hagyatékában való örökösödés 
tekintetében is kiterjeszteném. Tudom, hogy ez az álláspont, kíváltképen má
sodik vonatkozásában, kevéssé rokonszenves, mert első látszatra a törvény
telen gyermekek mai jogállásának lényeges megszorításaként mutatkozik be. 
Távol áll tőlem a szándék, hogy mint a törvénytelen gyermekek helyzetének 
megjavítására irányuló minden mozgalomnak lelkesült támogatója, oly indít
ványnyal lépjek elő, a mely ezen helyzet roszabbodására vezethetne. Épen 
ellenkezőleg, a midőn kizárólag a legitimitás elvének conserválása érdekében 
a törvényes házasságból való leszármazás elsőbbségét kívánom biztosítani a 
leszármazók örökösödési jogának szempontjából, e mellett a törvénytelen 
gyermekek védelmének és jogi állásuk biztosításának érdekében részükre 
nemcsak anyjuk, de atyjuk hagyatékában is kívánok törvényes örökösödési 
jogot megállapítani. Ez a jog azonban addig, a míg a szülők házasságából 
származó legitim gyermekek, vagy azok leszármazol léteznek, sem az anya, 
sern az atya után nem ruházható fel a törvényes leszármazókat megillető 
egyenlő tartalommal, ha csak nem akarjuk végképen lerontani a válaszfalat 
a törvényes és törvénytelen leszármazás között, nem kívánjuk a házasságnak 
és az abból keletkező jogkövetkezmények erkölcsi alapjait megszüntetni. 

Törvényes gyermekek, vagy ezek jogutódai mellett, velük párhuzamosan 
a törvénytelen gyermekek részére mindkét szülőik hagyatékában rendkívüli 
törvényes örökösödési, köteles részhez való jogot tartok megállapitandónak. 
A törvényes osztályrész a törvényes gyermek örökösödési jutalékának meg
határozott részét, például felét, vagy egyharmadát képezné és ezen törvényes 
örökösödési igényben a törvénytelen gyermek szülője végrendeleti intézkedése 
által csakis oly mértékben volna megszorítható, a mint azt a tételes jog a 
törvényes leszármazókkal szemben megengedi. Ily jogi rendezéssel a törvényes 
családból való leszármazás, a legitimitás fensőbbségét vélem biztosíthatónak 
az alakszerűtlen, házasságon kívüli nemi együttélésből előállott, kizárólag a 
természet rendjén alapuló és általa indokolt viszonyok felett a nélkül, hogy a 
törvénytelen gyermekek atyjukkal szemben, a kihez ugyanazok a természeti 
kötelékek fűzik őket, mint anyjukhoz, az örökösödési jog szempontjából 
minden jogállástól megfosztatnának. Visszásnak tartom, hogy a törvénytelen 



216 

gyermekek az anya irányában is kizárólag hozzá való viszonyukban minden 
tekintetben, az örökösödési jog terén is ugyanazzal a jogállással ruháztassa
nak föl, mint a törvényesek, midőn lehetetlen tagadni, hogy a mig a társada
lom, az állami rend a házasságon, az állami assistentia mellett létesült csalá
don alapul, az abból származó igényeknek meg kell előzniök azokat, a melyek 
formátlan -viszonyból keletkeztek és kizárólag a tények hatalmánál fogva 
követelnek érvényesülést. 

A tételes törvények a tényleg létező viszonyok méltatásaként a házas
ságon kivül született gyermekeket anyjuk irányában a házasságban születet
tekkel egyforma jogi állásba helyezve, ezt a szabályt a törvényes örökösödés 
szempontjából is ér\'ényre emelték akkor is, ha az anyának házasságból szár
mazó gyermekei vannak, másfelől pedig a törvénytelen gyermekeket atyjuk 
hagyatékából minden körülmények között kizárják és még a fiscus örökösö
désének is elsőbbséget adnak a házasságon kivül született leszármazók előtt. 
Ez a jogi szabályozás két szélsőség között mozog, mert egyrészről sérti a 
házasságból származó gyermekek erősebb jogát anyjuk hag3'atékában, más
részről ha egyszer a házasságon kivüli leszármazás puszta, alakszerűtlen 
tényét elismerjük az intestat örökösödés jogczíméként, akkor egyáltalán nincs 
alapja, hogy a törvénytelen gj'ermekeket kizárólag anyjukkal szemben helyezzük 
törvényes örökösödési jogi viszonylatba, holott a természetes viszony, a vér
beli leszármazás a házasságon kivüli atya és gyermeke között semmiben sem 
különbözik attól, a melyben a törvénytelen gyermek anyjához áll. 

Javaslatom a középúton halad. Fentartja a legitim leszármazás elsőbb
ségét, a midőn a törvényes leszármazókat kiterjedtebb örökösödési jogban 
kivánja részeltetni, mint a házasságon kivül szülötteket és a házasságon kivül 
történt nemzés következményeinek a szülők közötti egyenlő megoszlása mel
lett a törvénytelen gyermekek részére atyjuk hagyatékában ugyanezt az örök
lési jogot kivánja biztosíttatni, mint az anyai hagyatékban. 

Törvényes leszármazók hiányában a házasságon kivül született gyerme
keket mind a két szülőjük hagyatékában ugyanazzal az örökösödési joggal 
kivánom felruháztatni, a mely őket megilletné, ha az örökhagyó házasságából 
származtak volna. A midőn az örökhagyó után törvényes leszármazók nem 
maradtak, azok az indokok, a melyek nem engedik, hogy a házasságon kivül 
született gyermekek a törvényesekkel egj'enlő örökösödési joggal ruháztassa
nak fel, lényegesen meggyöngülve érvényesülnek és túlnyomó erővel lépnek 
előtérbe a vérbeli leszármazás tényleges kötelékei. Ha az örökhagyó leg
közelebbi vérrokonai, leszármazol között nincsenek olyanok, a kik a legitimitás 
jogczímén terjedelmesebb intestat örökjogot igényelhetnek, mint a leszármazás
nak puszta, alakszerűtlen ténye által igazolt házasságon kivüli gyermekek, 
akkor az utóbbiaknak szülőik után származtatott törvényes örökösödési joga 
korlátok nélkül való érvényesülést követel. Nagyon természetes és külön 
kiemelésre nem szorul, hogĵ  a törvényes örökösödési joggal kapcsolatosan 
a felmenők, esetleg az oldalrokonok tartására vonatkozó kötelezettség is 
ugj^anolyan mérvben lesz a törvénytelen leszármazókra áthárítandó, a mely
ben az a törvén3'-eseket terhelte volna. 
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Az okból, melyeket az erőszakos nemi közösülés folytán, az érvényes 
eljegyzési viszonyban, az egyik félnek megtévesztése folytán nem létező, vagy 
alakilag semmis, végül a mindkét fél hibájából anyagilag érvénytelen házas
ságban nemzett törvénytelen gyermekek jogállására vonatkozólag általános
ságban előterjeszteni szerencsém volt, ezen gyermekek intestat örökösödési 
joga a következőképen alakulna. Erőszakos nemi közösülés, illetve az egyik 
fél roszhiszeműsége folytán nem létező, vagy alakilag semmis házasság esetéi
ben a törvénytelen gyermek kizárólag az atya, illetve a roszhiszemű fél után 
birna törvénj^es öröklési joggal és pedig a törvényes leszármazókat megillető 
terjedelemben. A menyasszonyi gyermekek azon szülő után, kinek hibájából 
az eljegyzés felbontatott, a mindkét szülő roszhiszeműsége miatt anyagilag 
érvénytelen házasságból született törvénytelen gyermekek pedig mindkét szülő 
után ugyanúgy örökölnek, mintha törvényes leszármazók volnának. 

Az előadottak alapján van szerencsém a következő határozati javaslatot 
előterjeszteni és a t. szakosztálynak teljes tisztelettel elfogadásra ajánlani: 

1. A törvénytelen gyermekek jogi állásának szabályozásánál, illetve annak 
megállapításánál, mely különbségek tartandók fenn a törvényes és a törvény
telen gyermekek jogi állására vonatkozólag a polgári' törvénykönyvekben, 
általános kiindulási alapul szolgáljon, hogy a törvénytelen gyermekek jogi 
állása ugyanaz legyen, mint a törvényes gyermekeké és hogy ezen szabály 
alól csak oly kivételek tehetők, melyek nélkül a törvényes házasságon alapuló 
családiság legitim elve megsértetnék és az uralkodó társadalmi rend alapjai 
megingattatnának. 

2. Föltétlenül és minden tekintetben megszüntetendő a vérfertőző, vagy 
a házasságtörő viszonyból származó gyermekeknek megkülönböztetése a többi 
törvénytelen gyermekektől. 

3. A nőn elkövetett erőszak folytán született gyermekek kizárólag atyjuk
kal szemben, az egyik félnek megtévesztése következtében nem létező, vagy 
alakilag semmis házasságból származó gyermekek pedig kizárólag a meg
tévesztő féllel szemben helj^eztessenek jogi viszonylatba. 

Exceptio plurium concubentiumnak sikerrel történt érvényesítése esetében 
a törvénj'telen gyermek kizárólag anjja irányában nyer jogállást. 

Az eljegyzési viszony tartama alatt a jegyesek által nemzett gyermekek 
azon szülő irányában, kinek hibájából az eljegyzés fölbontatott és a házasság 
nem jött létre, a mindkét fél hibájából anyagilag érvénytelen házasságból 
származó gyermekek pedig mind a két szülővel szemben minden tekintetben 
a törvényes gyermekek jogi állásába helyezendők. 

4. A törvénytelen gyermekek, a 3. pont értelmében teendő kivételekkel, 
anyjuk hajadoni családjába tartoznak, annak hajadoni nevét viselik és a kivált
ságos jogok kivételével anyjuk hajadoni polgári állásának részesei. 

5. Szabáljr szerint külön kirendelt gyám által képviseltetnek, mely sza-
bálj' alól az anya, illetve a 3. pont alatt sorolt kivételek esetében az atya 
kifejezett kívánságára is a concret körülmények méltatása mellett a gyám
hatóság csak a törvénytelen gĵ ermek érdekében tehet kivételt és gyámként 
az anyát, illetve az atyát is kirendelheti. 
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6. A törvénytelen gyermekek a 3. pontban történt fentartásokkal mind
két szülőik anyagi helyzetéhez és képességéhez képest a törvényes gyer
mekekkel egyenlő tartalmú és terjedelmű tartást, nevelést és kiházasitást 
igényelhetnek. A szülők vagyoni képtelensége esetében a tartási és nevelési 
kötelezettség az államot terheli. 

7. A 3. pontban történt fentartásokkal a törvénytelen gyermekek mind
két szülőik hagyatékában törvényes leszármazók hiányában rendes, törvényes 
leszármazók mellett mérsékelt, rendkívüli törvényes örökösödési joggal ruház
tassanak fel. 

Dr. Katona B61a: Tisztelt szakosztály! Miután a határozati javaslat a 
kongresszus összessége által fog kimondatni, vagy elvettetni, tehát ez a javaslat 
mint a kongresszus határozata, illetve óhaja kerül a nyilvánosság elé: azt 
szeretném, hogy e két alaposan megindokolt vélemény conclusiói bizonyos 
irányban egyesittetnének és úgy emeltetnének határozattá. Nem akarok bele
menni a részletekbe, de bátor vagyok általánosságban megjegyezni, hogy ez 
az egyesítés mindkét véleményező javaslatának előnyére válnék, mert igy 
rendszerbe volna foglalható. Úgy képzelem a dolgot, hogy első sorban kimon
datnék azon általános elv, a melylyel Doleschall dr. úr helyesen foglalkozik 
az első pontban és azután soroltatnának fel az intézkedések, melyek a tör
vénytelen gyermekeknek a törvényes gyermekekkel együtt a névre, az örök
ségre és az apa rokonságába való felvételre vonatkozó jogát érintik. 

Előre bocsátom, hogy Márkus dr. úr radikálisabb javaslatait minden 
pontjában elfogadom, egyetlenegy korlátozással. Az első pontban ugyanis azt 
mondja, hogy azon esetben, hogyha jogerős birói Ítélettel stb. stb. Szeretném 
ebből a pontból ezt a három szót: »jogerős birói itélettel« kihagyni és e helyett e 
szavakat: »ha valakinek apasága hitelt érdemlő vallomások alapján elismer
tetik« beiktatni. Mert én nem tenném azt az elismertetést tisztán a birói 
Ítélettől függővé. Közbevetőleg legyen szabad megjegyeznem, hogy Doleschall dr. 
véleményét egészében azért nem fogadhatom el, mert vannak egyes pontok, 
a melyek a törvénytelen gyermekek jogi állását rosszabbá tennék a mai 
helyzetnél, azért, mert megfosztanák a törvénytelen gyermeket az anya utáni 
örökléstől. Azt pedig semmiféle törvényhozás ki nem mondhatja, hogy vala
mely gyermek nem az anyáé ! A természet törvényei szerint az anya, a ki 
a gyermeket szülte, anyja gyermekének. Ismétlem tehát, én szeretném, ha a 
két vélemény egyesittetnék akként, hogy az első pontja lenne az új határozati 
javaslatnak Doleschall dr. javaslatának első pontja, a mely kimondja, hogy 
a törvénytelen gyermekek jogi állása ugyanaz, a mi a törvényes gyermekeké 
és ez alól az általános szabály alól történjenek oly kivételek, a melyek nélkül 
a jelenlegi társadalmi rend fenn nem tartható. A második pont lenne Márkus dr. 
javaslatának első pontja. Azután következnék Doleschall dr. véleményének 
harmadik pontjából az utolsó bekezdés, a mely az eljegyzési viszonyról szól. 

Azok után, a miket az előadó urak olyan szépen kifejtettek és amaz 
érzéseknél fogva, a melyeket mi a törvénytelen gyermekek iránt táplálunk, 
azt hiszem, nem kell bővebben indokolnom, hogy mi ez előadásokhoz nagy
ban és egészben hozzájárulunk. Azonban számolnunk kell a jelenlegi társa-
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dalmi helyzettel és nem szabad oly reformokra áhítoznunk, a melyek forra
dalmi jellegűek. Úgy kell a határozati javaslatot megszövegezni, hogy az 
necsak a jogászvilág előtt, hanem a nagyközönség szemeiben is elfogadható 
legyen. De másrészt tisztában kell lennünk azzal, hogy a törvénytelen gyer
mekek ügye nem olyan kérdés, a melyet limonádéval lehet meggyógyitani, 
vagy papírlappal lehet elfojtani, mert annak kitörése megoldást követel. 

Dr. Márkus D e z s ő : Igaza van a főügyészhelyettes úrnak, hogy 
limonádéval, vagy papírlappal ezt a kérdést megoldani nem lehet, mert ez a 
kérdés komoly megoldást igényel. Épen ezért Doleschall barátom határozati 
javaslatának azon első pontja, mely a mai társadalom uralkodó rendszerét 
akarja megmenteni, ellenkezik önmagának is mostan hangoztatott véleményével 
és ellenkezik különösen az én czélzatommal. Mert én igenis nyíltan kijelentem, 
hogy ebben a kérdésben meg akarom dönteni a mai társadalmi rendet, mert 
meggyőződésem, hogy ebben a kérdésben, a mi eddig gyakoroltatott és a mi 
eddig felfogás volt, az nagy igaztalanság és nagy erkölcstelenség. A mikor 
tehát nekünk egy ilyen fontos kérdéssel kell tisztába jönnünk, akkor a kon
gresszus nem helyezkedhetik az opportunismus álláspontjára, mert a mikor 
egy ideált tartunk szem előtt, akkor nem szabad opportunistáknak lennünk, 
hanem idealistáknak kell maradnunk. A törvényhozó lehet opportunista, a mikor 
elveket és eszményeket átültet a gyakorlati életbe, nekünk azonban elvek és 
eszmények felállításánál opportunismust ismernünk nem szabad. Azt hiszem, 
hogy közöttünk abban véleményeltérés nincsen, hogy ennek a kérdésnek 
radikális megoldása szükséges. Épen ezért ebben a kérdésben, a mikor egy 
határozati javaslat elfogadásáról van szó, megalkudni semmi esetre sem akarok. 
Épen ezért nem fogadhatom el Doleschall barátom javaslatát és nem járul
hatok hozzá azon közvetítő indítványhoz sem, a melyet Katona Béla főügyész
helyettes úr tett. 

A mi a részleteket illeti, megjegyzem, hogy az én határozati javaslatom 
a házasságon kívül született és a törvényes gyermekek közt semmi néven 
nevezendő különbséget nem tesz, még azt a különbséget sem teszi, a melyet 
Doleschall barátom jónak látott felállítani. Mert az én nézetem szerint, a mikor 
egy ártatlan gyermek jogáról van szó, nem szabad nekünk azt néznünk, hogy 
miképen született az a gyermek, kiknek a gyermeke. A mikor jogot akarok 
adni egy gyermeknek, akkor azt hiszem, teljesen közönyös a gyermek szár
mazásának módja, vagy formája. Azt sem látom be, hogy miért történjék 
különbség a jegyesek közt született gyermekek és az egyéb törvénytelen 
gyermekek közt. Én nem teszek semmi kivételt, minden gyermeknek meg 
akarom adni azt a feltétlen jogot, a mi meg van adva egy törvényes gyer
meknek. Abba a különbségbe sem akarok belemenni, hogy valamely gyermek 
bűncselekmény folytán született-e, vagy sem ? Én nagyon jól értem azokat az 
indító okokat, a melyek Doleschall barátomat e kérdésben irányították. Azon
ban kérdem, hány törvényes gyermek születik, a kiknél ugyanaz a szempont 
forog fenn ? Hány törvényes gyermek van, a kikről tudjuk, hogy tulajdon-. 
képen nem törvényes gyermekek és az apa rnégis köteles annak a gyermek
nek nevet adni és mindazzal körülvenni, a mit jogszabályaink egy törvényes 
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gyermekre nézve megállapítanak. Tovább megyek. Szembeszállók azzal a 
felfogással, hogy az anĵ a nem képviselheti gyermekének érdekeit, ha az tör
vénytelen, mert gyűlöli! Ezt én nem hiszem, és ha megtörténik, ez kivételes 
eset. Ha azonban lehetővé válnék, hogy a törvényes és a törvénytelen gyer
mek közt minden különbség megszüntethetnék, vagy sanáltathatnék a mai 
állapot, a mely kizárólag az anyát kötelezi törvénytelen gyermeke elfogadására, 
hogy ha módot- találnánk arra, hogy a törvénytelen gyermek anyjának ne 
legyen szégyene, ha lehetővé tétetnék, hogy az apa járuljon hozzá teljes 
mértékben a gyermek eltartásához: akkor az esetek túlnyomó részében a 
gyermek iránt való gyűlölet az anyánál megszűnnék. Miért foszszuk meg az 
anyát, hogy törvénytelen gĵ ermeke érdekében ugyanazt tehesse, a mit tör-
vénj'es gyermekeiért tesz ? Ha pedig az anya, vagj' az apa visszaél hatalmával, 
üg\' erre nézve tegnap hoztunk egy határozatot, a melyben az mondatik ki, 
hogj' visszaélés esetében megfosztjuk az apát még a törvényes gyermekei 
fölött való hatalmától is. Ezt mondjuk ki a törvénytelen gyermekeknél, de 
azt a priori nem mondhatjuk ki, hogy a törvénytelen szülő nem megbízható 
gyermekével szemben. Annyi züllött existentia van, a kiknek a törvény meg
adja a gyermek fölötti apai hatalmat, nem látnám tehát be, hogy miért tagadnók 
meg ezt a hatalmat a törvénytelen gyermek fölött. Felhívom a t. szakosztály 
figyelmét az angol jogra. Az még azt sem ismeri el, hogy a gyermeknek 
anyja van. Az angol jogban nincsen a törvénytelen gyermeknek sem apja, 
sem anyja, nincsen anyai és apai rokonsága. Nekünk nem szabad ilyen rideg 
felfogásba bocsátkoznunk. Nem szabad megfosztani az anyját attól a gyö
nyörűségétől, hogy gyermekét, ha törvénytelen is, nevelhesse és megoltal
mazhassa. 

Igaz, hogy javaslatom radikális, de radikálisnak kell lennünk, ha elismer
jük, hogy a mai állapot tarthatatlan és radikálisnak kell lennünk akkor, a mikor 
választani kell a természet joga és az emberek csinálta jog közt. {Élénk tetszés.) 

Elnök : Úgy látom, hogy lényeges eltérés van a két előadói felfogás 
közt. Kénytelen leszek tehát külön szavazást elrendelni Márkus és Doleschall 
urak ja\^aslatai közt. Én úgy fogom fel a dolgot, hogy ha Márkus dr. javas
lata elfogadtatnék, akkor Doleschall dr. javaslata magától elesik. Ha pedig 
Márkus dr. javaslata elvettetnék, iákkor Doleschall dr. javaslatát pontonként 
kellene szavazásra bocsátanunk. Kérem tehát azokat az urakat, a kik Márkus 
dr. javaslatát teszik magukévá egész terjedelmében, álljanak fel. (Megtörént.) 
Konstatálom, hog}̂  ez a kisebbség. 

Dr. Doleschall Alfréd: Kérem a t. elnök urat, ne tessék a szavazást 
pontonként elrendelni, mert nézetem szerint a kongresszusnak nem feladata a 
törvénytelen gyermek jogi helyzetét minden részletében eldönteni, és a kon
gresszus határozata súlyosabban fog a latban nyomni, ha általános, elvi kije
lentésre szorítkozik. Kérem tehát, hogy kizárólag az első pontra nézve mél
tóztassék szavazást elrendelni. 

Elnök: Doleschall dr. felszólalásából azt a consequentíat merítettem, 
hogy ő határozati javaslatának egyedül első pontját tartja fenn, többi pontjait 
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pedig visszavonja és ezért részletes szavazást nem kivan. Miután ez némi-
képen megegyezik Katona úrnak javaslatával is, azt hiszem, hogy ezt elfogad
hatjuk. 

Dr. Nagy Dezső: Én eddig azon állásponton voltam, hogy akongresz-
szysnak a részleteket kerülnie kell, hanem egyedül elvi kijelentéseket kell 
tennie, a melyek irányt szabjanak a jövő munkásságára nézve. A jelen esetben 
azonban ettől a felfogásomtól kénytelen vagyok eltérni. Doleschall dr. úr 
ugyanis javaslatának első pontjában azt mondja, hogy a törvénytelen gyer
mekek jogi állása ugyanaz legyen, a mi a törvényes gyermekeké, de rögtön 
azután megjegyzi, hogy ez az általános elv korlátozható olyképen, hogy a 
jelenlegi családi jogban gyökeredző legitimitás elvei meg ne sértessenek. Már 
pedig, ha ezt igy mondjuk ki, a hogy ő kívánja, akkor absolute semmit sem 
mondtunk ki. Kell tehát bizonyos concrét formát is adni ennek az általános 
elvnek. Általánosságban, íővonásokban ki kell mondani, hogy melyek azon 
korlátozások, a melyek a törvénytelen gyermekek jogi állását szabályozzák. 
Nézetem az, hogy ha az első pontot el is fogadtuk, még mindig szavaznunk 
kell a többi pontok fölött is. Egyébként az egyes pontokra nagy súlyt nem 
fektetek, mert hiszen nem törvényt alkotunk. Azonban én úgy látom, hogy 
Doleschall dr. részéről felállított pontok inkább simulnak a jelenleg fennálló 
társadalmi jogrendhez. Nincsen benne minden, de nagyjában és egészében 
elfogadható. 

Malcomes Béla báró : T. Szakosztály! Teljes mértékben osztom 
Doleschall doktornak azon felfogását, hogy a kongresszus csak általános jel
legű elvi kijelentéseket van hivatva kimondani. Különben is már tegnap 
kimondta ezt az elvet a kongresszus, a mely elv sokkal inkább betartandó 
ezeknél a kérdéseknél, a melyek nagyobb jogvidéket ölelnek fel, mint eddig 
elintézett tárgyai. Nézetem szerint a kongresszusnak csak amaz elvi különbség 
fölött kell döntenie, mely a két határozati javaslat szövegében fenforog. Tudni
illik Doleschall dr. határozati javaslatának lényege az, hogy a törvénytelen 
gyermekek jogi állása minden tekintetben olyan legyen, mint a törvényes 
gyermekeké, azzal a megszorítással, hogy a legitimitás elve a mai családban 
meg ne sértessék. Ellenben Márkus dr. minden kautélától eltekintve kívánja 
a törvénytelen gyermekeknek a törvényes gyermekekkel való teljes egyen-
jogosítását. E két elv fölött döntsön a kongresszus és ha ezt megtette, ele
get tett. 

Dr. Márkus Dezső : T. Szakosztály! Én is osztom Nagy Dezső tag
társunk felfogását, hogy nem érhetjük be csupán az első pont elfogadásával. 
Mert úgy az én, mint Doleschall barátom határozati javaslata elvi kérdéseket 
tartalmaz. Mert hiszen az, hogy mi történjék akkor, ha nem állapitható meg 
az apaság, hogy ki indítson akkor keresetet, oly fontos kérdés, hogy az nem 
mondható részletkérdésnek. A többi pontok közt is vannak fontosabb elvi 
kérdések. De meglehet a kérdést oldani olyképen, hogy az elnökség az 
előadóval együtt szövegezzen meg egy határozati javaslatot, a melyben ezek 
a fontos elvi kérdések kifejezésre jussanak. 
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Elnök: Úgy látom, hogy ez a mód lesz a leghelyesebb. S ily értelem
ben a határozati javaslatot a következőképen szövegeztük meg (olvassa): 

1. Általános kiindulási alapul szolgáljon, hogy a törvénytelen gyermekek 
jogi állása egyező legyen a törvényes gyermekek jogi állásával és hogy e 
szabály alól csak oly kivételek tehetők, melyek nélkül a törvényes házasságon 
alapuló családiság legitim elve megsértetnék és az uralkodó társadalmi rend 
alapjai megingattatnának. 

2. Föltétlenül és minden tekintetben megszüntetendő a vérfertőző, vagy 
a házasságtörő viszonyból származó gyermekeknek megkülönböztetése a többi 
törvénytelen gyermekektől. 

3. Ha az apaság meg nem állapitható, de bebizonyul, hogy a gyermek 
anyja a perbe fogott férfiúval, illetőleg a kifogás folytán perbe hivott férfiakkal 
a kritikus időn belül házasságon kivül nemileg érintkezett, úgy, hogy bár
melyikük a gyermek atyja lehetne: e férfiak arra köteleztessenek, hogy vagyoni 
viszonyaik arányában a biró belátásához képest együttesen, vagy egyetem
legesen járuljanak a házasságon kivül született gyermek eltartásához, még 
pedig ennek 18-dik életévéig. 

4. A mindkét fél roszhiszeműsége folytán anyagilag érvénytelen házas
ságból származó gyermekek mind a két szülővel szemben minden tekintetben 
a törvényes gyermekek josi állásába helyezendők. 

5. A törvénytelen gyermekek anyjuk hajadoni családjába tartoznak, annak 
hajadoni nevét viselik és a kiváltságos jogok kivételével anyjuk hajadoni 
polgári állásának részesei. 

6. A törvénytelen gyermekek szabály szerint külön kirendelt gyám által 
képviseltessenek, mely szabáljí̂  alól a gyámhatóság a concrét körülmények 
méltatása mellett a törvénytelen gyermek érdekében kivételt tehet és gyámként 
az anyát kirendelheti. 

7. A törvénytelen gyermekek mindkét szülőjük, esetleg távolabbi fel
menőiknek anyagi helyzetéhez és képességéhez mérten a törvényes gyerme
kekkel egyenlő tartalmú és terjedelmű tartást, nevelést és kiházasitást igényel
hessenek. A szülők és a szülők távolabbi felmenőinek vagyoni képtelensége 
esetében a tartási és nevelési kötelezettség az államot terheli. 

8. A törvénytelen gyermekek mindkét szülőjük hagyatékában törvényes 
leszármazók mellett: mérsékelt, törvényes leszármazók hiányában: rendes 
törvénj'es örökösödési joggal ruháztassanak fel. 

Kérdem, hozzájárulnak-e ily értelemben a határozati javaslathoz ? (Helyes
lés) Igjr tehát kimondom, hogy a határozati javaslat el lett fogadva. 

Ülésünknek több tárgya nincs. Köszönöm az önök szives érdeklődését 
ŝ  a nemzetközi gyermekvédő kongresszus jogi szakosztályának ülését ezennel 
berekesztem. {Éljenzés.) 




