
A halvaszületések. 

Tanulmányomban azt a feladatot tűztem magam elé, 
hogy statisztikai adatok alapján némi világosságot nyújtsak 
arra nézve, hogy minő befolyást gyakorol a kor, a nem, a 
családi és társadalmi állapot a halvaszületésekre? Oly időben, 
amikor minden állam a socialpolitikai kérdésekkel foglalkozik 
a legbehatóbban, nem lesz érdektelen ezen kérdéssel bővebben 
foglalkozni, ami mellett bizonyít az a körülmény is, hogy 
talán nincs ága a statisztikának, melynek keretén belül annyi 
tanulmányt látnánk, mint épp a társadalmi statisztikában. Tanul- 
mányomban nem orvosi szempontok vezérelnek, hanem socialis 
szempontból vizsgálom azt a hatást, melyet a kor, a nem, 
a családi és társadalmi  állapot a  halvaszületésekre gyakorol. 

Bármily szempontból vizsgáljunk is valamely socialis 
kérdést, mindenkor figyelemmel kell lennünk a korra, a nemre, 
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a családi és társadalmi állapotra, s ez magyarázza meg azt, 
hogy épp ezen főtényezők befolyásának vizsgálatát a halva- 
születésekre tettem tanulmányom tárgyává. Nagyon jól tudjuk 
ugyanis, hogy az emberi élet különböző időszakaiban nagyon 
is változó az emberi szervezet, s más akkor, ha a családi és 
társadalmi állapot is más-más. Mi sem természetesebb, mint 
az, hogy a ki az élet javaiban dúskálhat, jobban táplálkoz- 
hatik, több élvezetet engedhet meg magának, sokkal inkább 
tarthatja fenn életerejét, mint az, a ki minduntalan kénytelen 
lemondani még oly dolgokról is, melyek az anyagi élet legele- 
mibb szükségleteit képezik. Mindebből már most mi követ- 
kezik? Az, hogyha valamely terület halvaszületési viszonyai- 
val meg akarunk ismerkedni, úgy azt csak akkor tehetjük 
meg, ha a korra, a nemre, a családi állapotra, s mindezekkel 
együtt, azon társadalmi osztályra is tekintettel vagyunk, mely- 
hez az illető egyének tartoznak. Nem helyes tehát, ha a kér- 
dést így állítják fel, hogy ezen a területen összesen hány 
egyén született halva százezer újszülött közül? Hanem csak 
akkor kaphatunk helyes feleletet, ha kérdésünk így hangzik: 
hány egyén született halva ezen a vidéken százezer ily kor- 
osztálybeli anyától, ilynemű családi és társadalmi osztályhoz 
tartozó egyéntől született gyermek közül? 

A korosztálynak nem szabad túlságosan terjedelmeseknek 
lenniök, s a kérdés tanulmányozására az öt éves korosztályok 
mutatkoznak a leghelyesebbeknek, s az így vizsgált adatok- 
ból vont következtetések a legvalószínűebbeknek. Sokkal na- 
gyobb nehézségbe ütközik azonban a társadalmi állapot fel- 
tüntetése. Ugyanis a kérdés tanulmányozásánál több tényezőre 
lehetünk figyelemmel: így a foglalkozási állapotra, a vagyo- 
nosságra, a műveltségi állapotra, de ezek egyike sem teljesen 
kimerítő, s épp azért bizonyos társadalmi csoportok, osztályok 
felállítása válik szükségessé, amelyekben mind a három 
tényező benne van. Ε csoportokat, a népmozgalmi adatokra 
való tekintettel, a következőleg állítottam össze: 

I. osztály: Az őstermeléssel foglalkozók közül: a nagy 
és középbirtokosok, továbbá a haszonbérlők; a polgári és 
egyházi közszolgálat és szabad foglalkozást űzők közül: az 
önállók és a tisztviselők, kivéve a községi tisztviselőket és e 
népiskolai tanítókat; a véderőhöz tartozók közül: a tisztek és 
tisztviselők családtagjait. 

II. osztály: Az őstermeléssel foglalkozók közül: a mező- 
gazdasági és erdészeti tisztviselők, s az egyéb őstermelést 
űzőkből az önállók; a bányászat, ipar és forgalomhoz tartozók 
közül az önállók és tisztviselők; a polgári és egyéb közszolgálati 
ághoz tartozó többi tisztviselők és díjnokok családtagjait. 

III. osztály: Az őstermeléssel foglalkozók közül: a kis- 
birtokosok   és   bérlők, a kisbirtokos  napszámosok,   e  részes 
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földművesek, a majorosok és juhtenyésztők,   továbbá az ön- 
álló kertészek, s az őstermeléshez,   valamint az összes többi 
kereseti ágakhoz   tartozó segédszemélyek és végül a véderő-- 
höz tartozó altisztek családtagjai. 
          IV. osztály: A gazdasági és házi cselédek. 

V. osztály: A gazdasági és különböző ágbeli napszámo- 
sok, s az egyéb és ismeretlen foglalkozásúak, s a véderőhöz 
tartozó legénység családtagjai. 

Az egyes osztályokon belül még alosztályokat is kellene 
létesíteni, hogy a tényleges állapotnak teljesen megfelelő legyen, 
de ez már túlságos aprólékosságra vezetne, s az áttekinthe- 
tést nagyon megnehezítené. A rendelkezésre álló adatok 
hiányossága miatt oly egyének, kik az első osztályba tartoz- 
nának voltaképp, mint a nagykereskedők, nagyiparosok, ban- 
károk, a második osztályba kerültek; viszont az első osz- 
tályba kerültek az összes kisebbrangú közhivatalnokok is, 
kik voltaképp a második osztályba lennének sorozandok, e 
két csoport különben ekként körülbelül kiegyenlíti egymást. 
A harmadik osztályban a kisgazdákat és az ipari segédsze- 
mélyeket egyesítettem. Ezt azért tettem, mivel a mi vidé- 
künkön e két elem körülbelül azonos életviszonyok mellett 
él. Kétségtelenül vannak közöttük sokan olyanok is, kik a 
második csoportba is belekerülnének, de erre nézve sem 
birunk oly adatokat, melyek kétségtelen támpontot nyújtaná- 
nak. De ez különben is tárgytalan, mert hiszen nem a keresők- 
ről van szó, hanem a családtagokról, kik ez alsó népeknél 
majdnem teljesen azonos életmódot folytatnak, s mindannyian 
szintúgy iparkodnak az anyagi élet küzdelmeiben részt venni, 
mint családfentartójuk. 

Ezeknek előrebocsátása után, nézzük most már e halva- 
születések statisztikáját és topografikus, valamint demografikus 
megoszlását. Az 1900-1908-ig bezárólag terjedő időszak alatt 
a halvaszületések, az összes születésekhez viszonyítva, a kö- 
vetkező eloszlást tüntetik fel: 
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Az 1900-ik évtől kezdve az 1905-ik évig bezárólag a 
halvaszületésekben bizonyos örvendetes javulást láthatunk, 
mely az 1906-ik évtől kezdve ismét rosszabbodást mutat, a 
minek magyarázatát a kivándorlásban kell keresnünk. Hazánk- 
ban ugyanis az 1906. és 1907. évben volt a kivándorlás a 
legnagyobb, mi sem természetesebb tehát mint az, hogy a 
sok visszahagyott asszonynak, önmaga és esetleg családja 
fentarthatása végett nagyobb erőfeszítést kellett kifejtenie, 
táplálkozása is silányabb volt, s ennek visszahatásaként a 
halvaszületések száma emelkedett. Valószínű azonban az is, 
hogy a bejelentések körül is voltak az egyes években pon- 
tatlanságok, amennyiben egészen kézen fekvő, hogy azon ese- 
tekben, ahol szükséges keresztelés még eszközölhető volt, vagy 
eszközöltetett is, a tulajdonképp halvaszülöttek, élveszülöttek- 
nek lettek bemondva. Lehetséges továbbá az is, hogy a 
születések bejelentésének határideje nyolcz nap lévén, sok 
oly gyermek lett halvaszülöttnek bejelentve, aki nem volt 
az, avagy megfordítva. 

A halvaszületések topografikus eloszlásának bemutatha- 
tása véget, közölnünk kell először országrészenként csopor- 
tosítva külön-külön az összes, azután a halvaszületések szá- 
mát. Az 1900-1908-ig bezárólag terjedő időszakban az összes 
szülöttek száma országrészenként és megyei és városi tör- 
vényhatóságok szerint részletezve a következő volt: 

 
Az országos átlag l.98% lévén, hasonlítsuk össze az 

egyes országrészeket az országos átlaggal. Eszerint az ország- 
részek a következőleg jönnek egymásután: az országos átlag- 
nál magasabb a halvaszületési hányados a Duna balpartján 
és Horvát-Szlavonországban, alacsonyabb a többiben mind; 
a városi törvényhatóságok közül az országos átlagon alul 
csak a Tisza jobbpartja van, a többi mind azon felül. A vá- 
rosi törvényhatóságokban, az egy Kassát kivéve, mindenütt 
magasabb a halvaszületési hányados, mint a megyei törvény- 
hatóságokban s a különbség a legmagasabb a társországok- 
nál, ahol   a   városi  törvényhatóságokban  több   mint  kétszer 
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oly nagy a halvaszületési hányados, mint a megyei törvény- 
hatóságokban. 

Nézetem szerint a városi és megyei törvényhatóságok 
nagy halvaszületési hányados különbözetének az a magya- 
rázata, hogy a városokban az anyagi élet sokkal több küz- 
delemmel jár, mint a vidéken, minek következtében a nők 
munkájára is szükség van az egyes családok fentartásánál, 
ami azonnal érezteti káros befolyását, azután meg a kis, 
szűk lakásokban túlzsúfolva lakó tömegek egészségi viszo- 
nyai is sokkal rosszabbak, mint a vidéken lakóké; a törvény- 
telen születések is jóval magasabb számot tüntetnek fel a 
városokban, mint a vidéken, akik között pedig, mint alább 
látni fogjuk, magasabb a halvaszületési hányados. Ezenkívül 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy a vá- 
rosokban alig fordul elő oly eset, hogy a tényleg halvaszü- 
lött gyermek nem ilyennek jegyeztetnék be, míg a falvakban 
ez igen gyakori eset, s valószínűleg ez a magyarázata a társ- 
országokban a városi és megyei törvényhatóságok között levő 
magas halvaszületési hányados különbözetnek. 

Ismerve a halvaszülöttek számát és a halvaszületések 
országrészenként való megoszlását, nézzük azt, hogy az év 
minden szakában hasonló-e ez a szám, avagy vannak az év- 
nek bizonyos szakai, amikor a halvaszületések száma na- 
gyobb, s viszont olyanok, amikor e szám valamivel alacso- 
nyabb? Erre feleletet adandó, nézzük tanulmányunk időbeli 
határában az összes és halvaszületések megoszlását évszakok 
szerint. 

 
Amint ezen adatokból láthatjuk, az egyes évszakoknak 

a halvaszületésekre nagy befolyásuk van. A nyári hónapok- 
ban a halvaszületési hányados a legalacsonyabb, a tavaszi 
hónapokban már valamivel nagyobb, s a téli hónapokban a 
legmagasabb, ami annak a bizonysága, hogy a halvaszüle- 
tésekre nézve nem a fogamzás, hanem a születés időpontja 
határoz, s az időjárás kedvező vagy zord volta dönti el a 
születést, illetve az újszülött életképességét. Ezért látjuk azt, 
hogy a téli hónapokban aránytalanul több a halvaszülött, 
mint a nyári hónapokban, aminek értékelhetővé tétele végett 
összegezem egyrészt a tavaszi és nyári, másrészt az őszi és 
téli hónapok eredményeit: 

Halvaszületett a hidegebb hónapokban 70.190   gyermek, 
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az összes halvaszülöttek 51.93%-a; halvaszületett a mele- 
gebb hónapokban 64.997 gyermek, az összes halvaszülöttek 
48.07%-a. 

A születések nembeli megoszlásánál láthatjuk, hogy a 
fiuszülöttek száma mindenkor nagyobb, mint a nőnembeli 
szülötteké. Nézzük már most, hogy a halvaszületéseket vizs- 
gálva ezen szempontból itt minő eloszlást láthatunk? Az 
1900 -1908-ig bezárólag terjedő időszakban született összesen: 

3,502.687 finembeli, ebből halva 76.013, vagyis   2.17% és 
3,293.956 nőnembeli,   »        »      59.174,       »       l.82%. 
Ε kimutatás amellett bizonyít, hogy annak megfelelően, 

miszerint a finembeliek születési száma magasabb, a halva- 
születés is erősebb a finembelieknél, mint a nőnembelieknél. 
Sőt a fiú halvaszülöttek aránya magasabb az összes halva- 
szülöttekhez viszonyítva, mint az összes fiúszületések, az ösz- 
szes szülöttekhez képest. Ugyanis a 6,796.643 összes szü- 
löttből fiúszülött volt 3,502.687, vagyis 51.51%; míg a halva- 
született 135.187 gyermekből fiu volt 76.013, vagyis 56.22%. 
Azaz, amíg minden 100 élveszülött leánygyermekre esett 
106 élveszülött fiu, addig a halvaszületéseknél minden 100 
halvaszületett leányra 127 halvaszületett fiu esett, amit 
HARALD WESTER GAARD: »Die Lehre von der Mortalität und 
Morbilität« című munkája 347. lapjain azzal vél megmagya- 
rázni, hogy: »... a legtermészetesebb magyarázatnak erre 
nézve az látszik, hogy a férfi magzat nagyobb és erősebb s 
ennélfogva kevésbbé egyezik az anya szervezetével.« 

Azon körülmény, hogy a születendő gyermek törvényes e, 
avagy törvénytelen, kétségtelenül befolyással van a halva- 
születésekre. Már maga az, hogy a törvénytelen gyermekek 
legnagyobb contingensét a cselédek, kisgazdák, mezőgazda- 
sági és más napszámosok s ipari segédmunkások, szóval a 
legszegényebb társadalmi osztálybeli egyének adják, követ- 
keztetni enged arra, hogy ez a befolyás nem is csekély, 
hanem nagyon is figyelembe veendő. Ennek bemutathatása 
végett legyen szabad felhoznom, hogy tanulmányunk időbeli 
határában született gyermekek közül törvényes származású 
volt 6,154.815, ebből halvaszülött 117.921, vagyis l.91%; 
törvénytelen származású volt 641.828, ebből halvaszülött 17.266, 
vagyis 2.69%. 

A törvénytelen gyermekek sorában tehát jóval magasabb 
a halvaszületések hányadosa, mint a törvényes szülötteknél, 
ami egyrészt annak a következménye, hogy a törvénytelen 
szülöttek anyái alacsony sorban lévén, sok oly munkát vé- 
geznek s oly időig, amikor az már a születendő gyermek- 
életképességét a legnagyobb mérvben veszélyezteti, másrészt 
kétségtelenül   befolyásolja    még    az  a   sivár   lelki    állapot, 
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amelyben az ily teremtések vannak, amihez még hozzájárul 
a közelgő szégyentől, nyomortól való rettegés. Befolyásolja 
még az is, hogy a törvénytelen gyermekek túlnyomó részük- 
ben a legfiatalabb nemzedéktől származnak s többnyire első- 
szülöttek, ami kétségtelenül meg is állapítható, amint azt 
az alábbi kimutatásból azonnal látni fogjuk. Ugyanis a 
6,796.843 gyermek, anyja kora és törvényes vagy törvény-, 
telén származása szerint a következőleg oszlott meg: 

 
 

Amint ezen arányszámokból láthatjuk, a halvaszületés 
eshetősége, az ismeretlen korosztálybeli anyáktól eltekintve, 
a 40-49 éves korig terjedő korszakhoz tartozó, valamint az 
50 éven felüli korosztályhoz tartozó nőknél a legnagyobb s a 
legkisebb a 20 éven alul levő korosztályhoz tartozóknál. Innen 
kezdve a halvaszületés eshetősége emelkedést mutat s a 
maximumról az ismeretlen korúaknál éri el. A 17 éven aluli 
anyáktól született gyermekeknél a halvaszületés eshetősége 
l'9%, tehát jóval magasabb, mint az utána következő három 
korcsoport bármelyikénél. így a törvényes szülötteknél. 

Nézzük most már a törvénytelen származású újszülötteket. 
Itt az ismeretlen korúaktól eltekintve, minden egyes korcsoport- 
ban jóval nagyobb a halvaszületési hányados, mint a tör- 
vényes származású gyermekeknél s a fiatalabb korcsoportok- 
nál magasabb, mint az idősebbeknél. Más államokban ezen 
különbség a kétféle származású gyermekek halálozási hánya- 
dosában még sokkal nagyobb, mint Magyarországon. így 
minden ezer törvényes, illetve törvénytelen újszülöttből halva- 
szülött volt: 

Olaszországban   39 51 Bajorországban       30 36 
Francziaországban 44 74 Svédországban        25 33 
Belgiumban    43 63 Würtembergben     32 35 
Hollandiában  44 81 Magyarországon  19 26 

Ezen csoportozat egyúttal még  valaminek   bizonyítására 
 

*) 1900-ban a 30-49 éves korcsoport együtt van kimutatva. 
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jó és pedig arra, hogy azon államokban, ahol a törvénytelen 
születések nagyobb számban fordulnak elő s mélyen a nép 
erkölcsi világában bírják alapjukat, ott a halvaszületéseknél 
nem találunk nagy különbséget a törvényes, illetve törvény- 
telen származású gyermekek sorában; ellenben azon államok- 
ban ahol csak elvétve fordulnak elő törvénytelen születések, 
vagy nem oly mély sociális alappal bírnak, ott e halvaszüle- 
tések a törvénytelen gyermekek sorában majdnem mégegyszer 
oly magas hányadost tüntetnek fel, mint a törvényes szár- 
mazású gyermekek sorában. A legszemberívóbb példa az 
előbbire Hollandia, az utóbbira Württemberg. 

Hazánk lakossága úgy vallásfelekezethez való tartozás, 
mint anyanyelv tekintetében a legtarkább képet tüntetvén fel, 
nem lesz érdektelen ezen két szempontból is megvizsgálni, 
az összes, illetve a halvaszületéseket. Nézzük előbb a vallás- 
felekezet szerint való halvaszületési hányadost. Az 1900-1908-ig 
bezárólag születet 6,796.643 gyermekből 

 
A legnagyobb a halvaszülöttek aránya az egyéb és fele- 

kezeten kívül állóktól eltekintve, az evang. reformátusoknál s 
az ágostaiaknál van; a római katholikusoknál s az unitáriu- 
soknál majdnem egyforma; jóval jobb az izraelitáknál s a 
legkisebb a halvaszülöttek hányadosa a görög katholikusok- 
nál és görög keletieknél. Indokolni ezen arányeloszlást talán 
egyedül csak az izraelita vallásfelekezethez tartozóknál lehet 
azzal, hogy ezek úgy szellemi, mint vagyoni tekintetben a 
jobb körökhöz tartozván, ez a körülmény fejti meg az ala- 
csony halvaszületési hányadost. Már nem állíthatjuk ugyan- 
ezt a görögkatholikusoknál és a görögkeletieknél s épp azért 
ezen két vallásfelekezetnél nem fogadhatjuk el helyesnek a 
nyert hányadosokat. Köztudomás szerint ugyanis ezen két 
felekezethez tartoznak nálunk a legszegényebb és szellemileg 
leghátramaradottabb egyének, itt a legtöbb a törvénytelen gyer- 
mek s így e túlkedvező arány, a legnagyobb valószínűség 
szerint, egyedül a helytelen bemondásnak tulajdonítandó. 

Nézzük már most ugyanezt a gyermekek anyanyelv 
szerint való megoszlása tekintetében. Ε szempontból vizsgálva 
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az   újszülötteket,   a   következő   halvaszületési   hányadosokat 
nyerjük. 

 

Amint ezen kimutatásból láthatjuk, a legmagasabb e 
halvaszületések aránya a horvát anyanyelvűteknél, s ezen 
arány, ha a horvát-szlavón országrészben levő magas hánya- 
dosra figyelemmel vagyunk, mivel a horvát anyanyelvűek 
túlnyomó többsége itt lakik, még magasabb lenne, ha az első 
öt évben már külön lennének a horvátok feltüntetve s nem 
a szerbekkel együtt Nagyon magas az arány (az átlagosnál 
jóval magasabb) a magyaroknál s az egyéb anyanyelvűeknél; 
közel van az átlaghoz a német és tót anyanyelvűek halálo- 
zási hányadosa. Az országos átlagnál jóval alul van az 
oláhoké s a legalacsonyabb az arány a ruthéneknél. 

Ismerve ezen három anyanyelvhez tartozók vallásfeleke- 
zeti hozzátartozóságát, megérthetjük, hogy miért a legalacso- 
nyabb a halvaszületések hányadosa a görög katholikusoknál, 
s a görög keletieknél. Nagyon jól jegyzi meg erre vonatkozó- 
lag KOVÁCS ALAJOS  »A magyar szent korona országainak 
1906., 1907. és 1908. évi népmozgalma« czímű mű általános 
jelentésében a következőket: »Hogy a tudatlanságnak, a cul- 
túrában való elmaradottságnak milyen nagy része van abban, 
hogy a halvaszületések száma a valóságosnál alacsonyabbnak 
van kimutatva, eléggé bizonyítja az, hogy azoknál a feleke- 
zeteknél és nemzetiségeknél látjuk a halvaszületések legkisebb 
arányát, amelyek az írni-olvasni tudás tekintetében leghátrább 
állanak, tehát a görög katholikusoknál és görög keletieknél, 
továbbá a ruthéneknél, szerbeknél és oláhoknál.« 

Ezzel most már mindennemű személyi viszonyát a halva- 
szülötteknek, illetve anyáiknak ismerjük, nézzük tehát a 
tanulmányom elején felsorolt öt társadalmi osztály szerint 
való eloszlását a halvaszülötteknek. Ez a következő: 

l) 1905-ig a horvát és szerb anyanyelvű anyáktól   született   gyerme· 
mekek együtt vannak feltüntetve. 
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Az első társadalmi osztályhoz tartozóak az országos 

átlagnál valamivel jobb hányadost tüntetnek fel a halvaszü- 
letések terén s ezen arány kétségtelenül sokkal előnyösebb 
lenne, ha a valóban első társadalmi osztályhoz tartozókat 
élesebben lehetne elkülöníteni. A második társadalmi osztály 
az országos átlagnál erősebb hányadost tüntet fel, aminek 
szintén nem szabadna lennie, itt azonban a helyesebb arány 
kimutatásai az akadályozza, hogy nagyon sok oly önálló 
iparost és kereskedőt kellett ez osztályba vennünk, akik volta- 
képp nem tartoznának ide. A harmadik társadalmi osztály a 
legelőnyösebb hányadost tünteti fel s ezt én annak tulajdoní- 
tom,, hogy az ezen társadalmi osztályban levők kiskorúktól 
fogva állandóan kemény munkához lévén hozzászokva, a 
terhesség ideje alatt sem érzik meg annak nehézségét. De 
lehet e kedvező arány annak a következménye is, hogy épp 
ezen társadalmi osztályba vettem fel azokat, akikhez a szerbek, 
oláhok és ruthének legnagyobb része tartozik, vagyis a kis- 
gazdákat, akiknél tehát a nagyon is kedvező hányados jó 
részben a téves bemondásnak is tulajdonítandó. 

A negyedik társadalmi osztálynál a legmagasabb arány van 
halvaszületések közt. Ezt a túlmagas arányt a házi cselé- 
dek okozták az ő nagyszámú törvénytelen származású gyer- 
mekeikkel, akiknek sorában mint fentebb láttuk, a halvaszü- 
letések nagyobb mérvben fordulnak elő. Ennek bizonyítására 
szolgáljon az, hogy míg a gazdasági cselédektől született 
470.829 gyermekből 3.443 volt halvaszülött, vagyis 2%, addig 
a házi cselédektől született 165.937 gyermekből 6.264 volt 
halvaszülött, vagyis 3.77%. 

A házi cselédek osztálya egyúttal az egyedüli társadalmi 
csoport, amelynél a kereseti ág befolyása a halvaszületésekre 
a legészrevehetőbb. Az ötödik társadalmi osztályba tartozók 
ismét nagyobb aránnyal szerepelnek, mint aminő az országos 
átlag, s ez azon nagy nélkülözéseknek s azon nehéz mun- 
kának tulajdonítandó, amelylyel az ezen osztályhoz tartozók 
kenyerüket keresik. 

Szentiványi Ferencz. 




