
Eugenika. 
I. A faj egészségtan alapja.
  Írta: HOFFMANN GÉZA.

Gyakran megesik, hogy valamely újonnan felismert igaz- 
ság hallatára felkiáltunk: hiszen nem újság ez, tudtuk már 
régen. így járunk az eugenikával is, az úgynevezett fajneme- 
sítéssel. Amióta őseink először választottak ki valamely állatot 
tenyésztés czéljából vagy kiselejtezték a nekik nem tetsző 
növényt, hogy a jobban megfelelőt tovább termeljék, azóta 
ismeretes a fajnemesítés. Alkalmazták is mindig és módszere 
közkincscsé vált. Az állattenyésztő, a kertész, az egyszerű 
földmívelő tudja, hogy fáradozását siker csupán akkor koro- 
názza, ha a hitvány anyagot kiselejtezi és csak a javát, a 
megkívánt tulajdonságokkal rendelkező részt szaporítja. Nem 
bámulatos-e az így elért eredmény? Nézzük csak az agár- 
kutyát és hasonlítsuk össze a házőrző ebbel – figyeljük meg 
a különbséget az angol telivér és a nehézkes igavonó között – 
vagy a pompás kerti gyümölcsöt vessük össze vadon tenyé- 
sző rokonával. A növény- és állatvilágban tehát értettünk a 
faj nemesítéséhez, az emberre azonban eddig nem gondoltunk. 

A XIX. század természettudományi tanításai erre is előkészí- 
tették a talajt, amennyiben lassan odajutottunk, hogy az em- 
bert is csak a nagy Természet egy részének tekintjük, akire az 
általános fejlődési és élettörvények szintén alkalmazandók. 
Nem véletlen tehát, hogy a múlt század vége felé egymástól 
függetlenül több gondolkodó is felvetette azt a gyönyörű esz- 
mét, hogy az emberi faj tökéletesítését, öntudatos tovább- 
fejlesztését zászlónkra kell irni. Az elsőbbség az angol FRANCIS 
GALTON-é, ki saját maga is lángésztermelő családból származott 
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és a nagy DARWIN unokaöcscse volt. Ő kovácsolta az Eugenika 
szót, mely görögül annyit jelent, mint a jó származás tudománya, 
magyarosan talán a fajnemesítés tana. Németországban WILHELM 
SCHALLMAYER, majd ALFRÉD PLOETZ fejtette ki önállóan gondo- 
latkörét, melyet, utóbbi RASSENHYGIENE-nek, fajegészségügynek 
keresztelt. Azóta az eszme meghódította a nyugati világot, 
fárasztó kutatásokra ösztökélte a rokon tudományágak leg- 
hivatottabb képviselőit és oly kilátást nyitott az emberiség 
jövőjébe, amilyent eddig csak álomszerű utópiáktól várhat- 
tunk el. 

Mielőtt ennek az új tudománynak vázolásához látnánk, 
futtában meg kell ismerkednünk avval az alappal, melyből 
kiindul: a természetes fejlődés tanával. Anélkül, hogy a tudo- 
mány számos vitás kérdését itt tisztázni akarnók, csupán leg- 
inkább elismert tételeit foglaljuk most össze. 

A természetben tapasztalható fejlődésnek egyik haj tó- 
kereke a kiválasztás, a selectio. Ez abban áll, hogy a külső 
környezethez legjobban alkalmazkodó egyének életben marad- 
nak, szaporodnak és sajátságaikat utódjaiknak továbbadják, 
míg a meg nem felelőek elpusztulnak és velük tűnnek el 
értéktelen tulajdonságaik. A kertész vagy az álattenyésztő a 
neki nem tetsző egyedeket öntudatosan választja ki: ez a 
mesterséges vagy tudatos kiválasztás. A természet ugyanígy 
jár el: kérlelhetetlenül falhoz szorítja a satnyát és életben 
hagyja, szaporítja az életrevalót. Ez a természetes kiválasztás. 

De hogy kiválasztás egyáltalában létre jöhessen, ahhoz 
szükséges, hogy legyen mit kiválasztani. Vagyis szükséges, 
hogy az egyes egyének, fajok és nemek egymástól eltérjenek, 
vagy variáljanak; mert ha minden egyforma lenne, a kivá- 
lasztásnak mi eredménye sem lenne. Hogy a természet gyer- 
mekei között különbség, variatio létezik, azt bizonyítani nem 
kell; tudjuk, hogy még a testvérek sem azonosok, hogy a 
gyermek is eltér szülőjétől. Szükséges továbbá, hogy több 
egyén jöjjön a világra, mint amennyinek a faj fentartása érde- 
kében szaporodnia kell, más szóval, születési feleslegre van 
szükség, hogy egy részt, mint alkalmatlant a szaporodásból 
ki lehessen kapcsolni. 

Nézzünk egy példát annak megvilágítására, hogy miként 
hat eltérő egyének  közt  a  kiválasztás.   Mondjuk,   hogy egy, 
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többségében fehér pillangófaj, melyben elvétve sárga példányok 
is előfordulnak, oly vidékre vetődik el, ahol legjobb táplálé- 
kát egy sárgavirágú növény alkotja. Ezen a fehér pillék el- 
ütnek; a madárellenség könnyen meglátja és felfalja őket, 
számuk folyton fogy; míg a kevés sárga példány életben 
marad, szaporodik és idővel fehér társait teljesen kiszorítja. 
Láttuk tehát eddig, hogy a kiválasztás és a variatio a 
születési felesleggel a fejlődésnek előfeltétele. De hogy az el- 
térő egyének kiválasztása által maradandó változás "jöjjön 
létre, ahhoz az is szükséges, hogy az egyéni sajátságok át- 
örökölhetők legyenek. Az öröklés ténye tehát a fejlődésnek 
szintén egyik alapfeltétele. Ennek néhány törvényével kell most 
megismerkednünk. 

Az átöröklési képesség a mag és pete csiraplasmának 
nevezett részében székel, mely a felnőtt egyén minden egyes 
tulajdonságát és sajátságát eleve meghatározza, determinálja, 
vagy tisztán képletesen szólva, a későbbi egyént mintegy 
kicsiben magában foglalja. A csiraplazmában a felnőtt egyén 
ezernyi sajátságát meghatározó számtalan kis részecskét 
determinánsoknak, magyarosan mondjuk, hajlandóságoknak 
nevezzük. 

A mag és pete egyesülése révén az új egyénre úgy apai, 
mint anyai részről átszállnak a hajlandóságok. Ezek néha 
egyszerűen keverednek, vagyis az utód e tekintetben szülei- 
nek közepes terméke. Ha tehát bizonyos jó és rossz hajlan- 
dóság a termékenyítésnél találkozik, az eredmény e tekintet- 
ben átlagos értékű lehet. 

Más tulajdonságoknál azonban sokkal érdekesebb átörök- 
lési folyamatot figyelhetünk meg, melyet felfedezője, egy 
osztrák barát után Mendel szabályának nevezünk. Azt tapasz- 
taljuk ugyanis, hogy a szülőktől átvett két eltérő hajlandóság 
gyakran nem keveredik, hanem az egyik hajlandóság walko- 
dik, dominál, a másik visszalép, vagyis recessiv jellegű. A két 
hajlandóság közül tehát csak az egyik fejlődik ki az új egyén- 
ben, míg a másik elrejtve marad. Vegyük például a szőr szí- 
nét. A fekete és a fehér tengeri nyúl keresztezéséből csupa 
fekete utód fakad: a fekete színre való hajlandóság tehát 
uralkodik, dominál a fehér színezésre való hajlandóság felett. 
Ezeken az utódokon a félig fehér származásnak semmi nyoma 
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nincsen. De jól jegyezzük meg, hogy ez az elnyomott, elrej 
tett hajlandóság nem vész el, hanem belekerül az illető egyén 
csirasejtjeibe és azok révén újra az ivadékaiba. Az említett 
példában tehát a fekete és fehér tengeri nyúltól származó 
külsőleg teljesen fekete állatka oly csirasejtekkel bír, melyek- 
nek fele a fekete, másik fele a fehér szőrmére való hajlan- 
dóságot adja tovább az utódoknak. Rövidség kedvéért mond- 
juk, hogy csirasejtjeinek fele fekete, másik fele fehér. Ha mal- 
most ezt a feketének látszó állatkát egy teljesen fehér pél- 
dánynyal párosítjuk, mi lesz az eredmény? A termékenyülések 
felében fekete csirasejt kerül össze fehér csirasejttel: az új 
állatkák tehát feketék lesznek, mert már tudjuk, hogy a fekete 
elnyomja a fehéret. De a termékenyülések másik felében az 
elrejtett fehér csirasejtek összekerülnek szintén fehér csira- 
sejtekkel és az így keletkező állatkák persze teljesen fehérek. 
Azt az érdekes jelenséget tapasztaljuk tehát, hogy először a 
fekete és fehér állat keresztezéséből csupa fekete kölyök 
születik, de ezeknek fehérekkel való keresztezésénél az utó- 
dok fele fehér, másik fele fekete lesz. Hozzáfűzhetjük még, 
hogy az említett fekete kölykök egymás közt való párosítá- 
sából egy negyed rész fehér állat származik, melyeken 
tehát a nagyszülő sajátsága egy nemzedék átugrásával újra 
érvényesül. Ezek a tények a MENDEL-féle szabály legegysze- 
rűbb formulájának is csuk alkotó részei, de ábrázatok nélkül 
e szabályt teljes egészében megértetni nem tudjuk, annál 
kevésbbé terjeszkedhetünk most ki a néha nagyon is bonyo- 
lult többi keresztezési lehetőségre. Csak annyit említek meg, 
hogy azon számos tulajdonságra nézve, mely MENDEL sza- 
bályát követi, egészen pontosan meg tudjuk előre állapítani 
két szülő utódjainak minőségét, feltéve, hogy a szülők ősei- 
nek tulajdonságait ismerjük. S a tárgy megértéséhez nekünk 
elegendő, ha az elmondottak alapján megjegyezzük, hogy az 
utódban az egyik szülő sajátsága gyakran elnyomja a másik 
szülő sajátságát, de hogy az elrejtett hajlandóság nem vész el, 
hanem a csirasejtek révén tovább szállhat a későbbi ivadékra. 
A mendelismusnak óriási jelentőségét a faj egészségügy 
szempontjából első pillantásra felismerjük, mert az eddigi 
nagyon is kezdetleges kutatások máris igazolták, hogy számos 
emberi sajátság MENDEL szabályai szerint öröklődik át, vagyis 
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úgy, mint az előbbi példában említett fekete és fehér színe- 
zés, így vagyunk például az albinismussal, amely esetben a 
rendes színezés uralkodó sajátság, míg a színezés hiánya 
visszalépő, lappangó. Az albinismus tehát valóban a szó 
szoros értelmében hiány, fogyatkozás és tény az is, hogy az 
albínók átlagban kevésbbé életreképesek a rendes egyéneknél. 
Hasonlóképpen visszalépő, vagyis recessiv tulajdonságnak 
látszik a fogyatkozásnak nevezett testi vagy szellemi hibák 
nagy része is, míg az egészséges, a rendes állapot az ural- 
kodó, a domináló. 

A mendelismus nagyjában megvilágítja a bonyolult át- 
öröklési jelenségeket és megmagyarázza például azt, miért 
van néha teljesen egészségesnek látszó szülőknek korcs 
ivadékuk; vagy miért fajul el ugyanabban a családban a 
gyermekek egy része, míg a többi egészséges marad; vagy 
miért egészségesek legalább külsőleg a gyermekek, holott a 
szülők egyike rendellenes; vagy végre miért ugrik át vala- 
mely sajátság egy, két vagy még több nemzedéken, hogy 
azután váratlanul újra feltűnjék. 

A fekete és fehér tengeri nyúl példája arra is tanít ben- 
nünket, hogy az egyén külső alakjából nem szabad mindig 
faji tulajdonságaira következtetnünk. A keresztezésből nyert 
tengeri nyulunk külsőjében teljesen fekete volt és mi sem 
árulta el rajta azt, hogy minden második csirasejtje mégis 
a fehér színre bír hajlandósággal. Vagyis a faji jelleget, 
vagy más szóval, valakinek benső értékét csak akkor tudjuk 
megállapítani, ha ismerjük elődeinek, őseinek minden tekin- 
tetbe jövő sajátságát. Mert lehet valaki külsőjében teljesen 
egészséges, de rejtve magában hordhatja és utódainak tovább- 
adhatja a nem kívánatos hajlandóságokat. Ebből látjuk a 
családi adatok gyűjtésének óriási fontosságát; látjuk azt, hogy 
ha elvárandó gyermekeink érdekében egészséges házastársat 
akarunk választani, nem elég a leendő jegyesnek szép szemébe 
tekinteni, hanem érdeklődnünk kellene annak szülei, nagy- 
szülei és családja minősége iránt is. 

Sem az átöröklés folyamatát, sem MENDEL szabályát nem 
részletezhetjük, de a szórványosan ismertetett anyag elégsé- 
ges ahhoz, hogy rajta mint alapra a fajegészségtan tételeit 
felépíthessük. 
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II. A fajegészségtan rendszere. 
Eugenikának nevezzük mar most azon tudományi, mely 

a faj javulását vagy romlását okozó tényeket vizsgálja. Az 
eugenika czélja pedig az így szerzett ismereteknek olyatén 
alkalmazása, hogy ez által a faj lehető legjobb fejlődését biz- 
tosítsuk. 

Mindenekelőtt határoznunk kell afelett, hogy a meg- 
beszélés tárgyát alkotó új tudományágat magyarul hogyan is 
nevezzük, mert a magyar nyelvhasználat ebben is, mint sok 
másban, ingadozó. Eugenika, tekintve attól, hogy idegen szó, 
nem fedi az új tan egész mezejét, mert csak a szaporodásra 
vonatkozik. Dolgozatom czímének ugyan ezt a szót válasz- 
tottam, de talán megbocsátható módon csupán azért, mert e 
néven ismerik legtöbben a tárgyat. Az eugenikának talán 
leginkább megfelelő magyar kifejezés, fajnemesítés, természe- 
tesen épp oly kevéssé kielégítő, még hozzá az emberre 
vonatkoztatva kissé naiv, kissé nevetséges, mert túlságosan 
emlékeztet szorgalmasan tojó csirkefajok vagy pompás angora- 
macskák tenyésztésére. Bár én tőlem bizonyára nem függ a további 
magyar nyelvhasználat, mégis azt ajánlom, hogy válaszszuk a 
német RASSENHYGIENE mintájára az APÁTHYTÓL és másoktól al- 
kalmazott fajegészségtan, fajegészségügy kifejezést és mellé- 
kcsen, a nagyközönséggel való könnyebb megértetés ked- 
véért, vegyük elő a szükségnek megfelelően az eugenika szót. 
A faj egészségügy fogalma valóban átöleli az új tan teljes 
egészét. 

Ennek rendszerével kell most megismerkednünk. Ha a 
természetes fejlődésnek alapja az átöröklés, a kiválasztás, a 
születési felesleg és a variatio, akkor az emberi fajok fej- 
lődése sem nyugodhatik más alapokon. Ezeknek az ember- 
hez való viszonyát kell tehát kutatnia a faj egészségtannak és 
a gyakorlati alkalmazásban arra kell törekednie, hogy a faj 
fejlődésének eme alaptüneményei lehetőén előnyösen alakul- 
janak. 

Az átörökléssel kapcsolatos kérdések alkotják tehát a 
faj egészségtannak első ágát. Éppen csak megkezdett temér- 
dek munkát és elsősorban családi adatok gyűjtését igénylő 
kutatások segélyével meg kell állapítanunk, hogy mely emberi 
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sajátság mily szabályszerűséggel öröklődik át. Fogyatkozásról 
és kiváló tulajdonságról, minden egyes testi és lelki saját- 
ságról tudnunk kell ezt egyaránt, hogy azután idővel talán 
eljuthassunk oda, hogy minden szülőpárnak megjósolhassuk 
elvárandó gyermekei minőségét, és hogy minden emberről 
megközelítően megállapíthassuk: ez alkalmas, ez kevésbbé 
alkalmas és amaz teljesen alkalmatlan a szülői szerep betöl- 
tésére. 

Ebből kiindulva, a fajegészségtan foglalkozik azután az 
alkalmasok kiválasztásával és az alkalmatlanok kiselejtezésé- 
vel, vagyis azzal a kérdéssel, hogy mily körülmények mily 
minőségű embercsoportoknak könnyítik vagy nehezítik meg 
a tovaszaporodást. A háború például a népesség legjavát 
tizedeli meg és így elvonja a szaporodástól, míg a satnyákat, 
az alkalmatlanokat megkíméli. Vannak betegségek, melyek az 
erős embert támadják meg; fordítva a tüdővész és sok más 
\ baj a gyönge szervezetű! pusztítja el elsősorban és az erősét 
inkább megkíméli. Az inquisitio a legönállóbban gondolkodó 
embereket zárta ki a tovaszaporodásból; a korunkbeli halál- 
büntetés vagy életfogytiglani elzárás pedig a mihasznák utódai- 
tól kiméli meg a társadalmat. Ez a néhány példa eléggé meg- 
világítja kérdésünknek ezt a részét. 

Az alkalmasak kiválasztásával összefügg a népesség- 
számának szaporodása vagy csökkenése, amennyiben vala- 
' mely faj csak akkor fejlődhetik, ha születési feleslege van és 
ha végeredményben jobban szaporodhatik az őt körülvevő, 
vele versenyző fajoknál és végre, ha a fajon belül a kívána- 
tos elemek szaporodása nagyobb az alkalmatlanokénál. 
A számbeli szaporodás függ egyrészt a születések, másrészt 
a halálozások számától. Meg kell tehát állapítani, hogy meny- 
nyire és miért szaporodik vagy fogy a népek, néposztályok 
vagy embercsoportok egyike-másika. Azt látjuk mindenfelé, 
hogy a cultura bizonyos magas fokán álló népeknek születési 
arányszáma csökken; hasonlóképpen a népességen belül leg- 
gyöngébb ma a szaporodás a legműveltebb, legjobban bol- 
doguló osztályokban. Ez elsatnyulást, romlást, pusztulást jelent. 
Kiszámították, hogy ily viszonyok között néhány emberöltő 
múlva a ma legkevésbbé boldoguló, de szapora néprétegek 
ivadékai ki fogják szorítani az értékesebb elemeket és hasonló- 
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képpen ki lehetne számítani, hogy mikor sülyednek majd le 
a mellőzhető népek fokára az angolszászok, a germánok, 
vagy bizony ellenkező tünetek daczára a faj magyarok is, fel- 
téve, hogy a születési arányszámban változás nem áll be. 
Az úgynevezett új malthusi tan, mely a gyermekek számának 
korlátozását hirdeti, vagy – sajnálom kimondani – az a fajta 
nőemancipatio, mely a nőt a gyermekszüléstől elvonja, a faj 
romlásához és végeredményben bukásához vezet, már csak 
azért is, mert ez a két áramlat éppen a legfejlettebb népe- 
ket a legértékesebb társadalmi osztályokat és a legértelme- 
sebb egyéneket teszi meddővé vagy kevés gyermekűvé, míg 
az elmaradt népek, a műveletlen osztályok és a gondatlan 
emberek vakon túlszaporodnak. 

De térjünk át a faj egészségtan utolsó ágára, mely a 
variatióval kapcsolatos tüneményeket tanulmányozza, vagyis 
mindazt, ami az átöröklés folyamatát megváltoztatja, előnyö- 
sen vagy károsan befolyásolja. Azt akarjuk, hogy az ivadék 
jobb legyen a szülőjénél, más szóval, hogy az ember öröklött 
sajátságait javítva, vagy legalább is csorbítatlanul adja tovább 
utódainak. 

Újabb kérdést kell itt felvetnünk. Külső körülmények 
vajjon befolyással vannak-e egyáltalában az átöröklés folya- 
matára? Külső körülmények vajjon rontják-e vagy javítják-e 
a fajt? A válasz, melyet a tudomány mai állása mellett 
adhatunk, még nagyon kiforratlan. Sok oldalról ugyan meg- 
támadott, de mégis még uralkodónak mondható nézet szerint 
az egyén élete folyamán testében végbemenő változások, az 
úgynevezett szerzett tulajdonságok:, nem örökletesek, ha eme 
változások nem érintik a csirasejteket. Így valaki külső erő- 
szak következtében elveszítheti a karját, vagy szeme világát 
vagy a hallását, de utóda azért e tekintetben teljesen egész- 
séges lesz, míg másrészt például a születésénél fogva süket- 
néma ivadékának erre a fogyatkozásra szintén meglesz a 
hajlandósága. Azt mondtuk azonban, hogy az oly változá- 
sok, melyek a csirasejteket is érintik, örökletesekké válnak. 
Baj, hogy a kérdésnek erről az oldaláról még csak édes- 
keveset tudunk. Most folynak mindenfelé a kutatások és a 
különböző faj egészségügyi egyesületeknek éppen az a legfőbb 
hivatásuk, hogy  a  számos   homályos  kérdés  tisztázását  az 
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átöröklésre vonatkozó adatgyűjtés által is elősegítsék. Meg 
kell állapítani, hogy vajjon a rossz táplálkozás, a csecsemők- 
nek mesterséges táplálása, az egészségtelen életmód, a nagy 
fényűzés vagy nélkülözés, a túlfeszített munka, és a többi, 
miként hatnak a csirasejtekre és általuk   az   utódokra. 

Ha e felvetett problémáknál mai ismereteink mellett még 
csupa kérdőjelekre bukkanunk is, mégis van néhány anyag, 
úgynevezett faji méreg, melyekről már bizonyosan tudjuk, 
hogy a csirasejteket megtámadják, esetleg tönkre is teszik. 
Ilyenek a szesz, a szifilisz mérgei, néhány bódító, narkotikus 
szer, mint az ópium és végre az ólom, mely utóbbi káros 
behatásának bizonyos gyárak munkásai vannak kitéve. Ennél- 
fogva minden rendszabály, mely ezen mérgek elterjedése ellen 
küzd, fajnemesítő hatással van. Az alkohol és a fajtalanság 
elleni harcz az eugenikának legfontosabb eszközei közé tartozik. 

Az épp elmondottakban a csirasejtek elromlására fektettük 
a fősúlyt, vagyis a degeneratio, az elsatnyulás eddig még 
homályos folyamatára. De miként a csirasejtek elfajulhatnak, 
éppen úgy kell külső behatásoknak vagy belső folyamatoknak 
létezniök, melyek az átöröklés menetére előnyös, gyógyító 
befolyással vannak. A jelenségeknek ezt a csoportját még 
nagyobb homály fedi és bizony messze vagyunk még oly 
orvosság feltalálásától, mely a szülők fogyatkozásait kigyó- 
gyítva csupa makkegészséges gyermek születését biztosítaná. 
De a természetben a degenerálással párhuzamosan mindig ott 
látjuk a regenerálást is, az elfajulásnál a gyógyulást. Tanul- 
mányoznunk kell tehát mindkét folyamatot és talán lesz idő, 
mikor a cultura magas fokán álló népek eddig mindig bekö- 
vetkezett szomorú bukását megfelelő óvintézkedésekkel meg- 
akadályozhatjuk. 

III. A fajegészségügy eszközei. 
A fajegészségtan rendszerével megismerkedtünk; lássuk 

most nagyjában az alkalmazandó eszközöket, amennyire 
olyanokat a tudomány mai állása mellett már ki lehet jelölni. 

A nagyközönség ezzel kapcsolatban néha annak a tel- 
jesen hibás nézetnek hódol, hogy az eugenikusok a természet 
lelketlen módszeréhez, a gyöngéknek könyörtelen kiirtásához 
akarnak visszatérni, hogy ellenséges szemmel nézik a keresz- 
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tény felebaráti szeretetnek és a korunkbeli társadalmi véde- 
lemnek gyönyörű eszméit. Félreértés ez. Ellenkezőleg: erkölcsi 
eszméink egyikét sem szabad lerontanunk, az emberszeretet- 
nek magasztos tételeit még tovább kell fejlesztenünk. Hiszen 
mit érünk el vele, ha egyrészt, mondjuk, ki is irtjuk a gyön- 
gét, de másrészt oly életviszonyokat tűrünk meg, melyek az 
egészséges embert is tönkre teszik vagy a legjobb ember 
lelkét is megmételyezik? Mit érünk el vele, ha egészséges 
nemzedéket felnevelünk, de lelki és erkölcsi életére nem 
ügyelünk? Legjobb esetben is csak a barbár világba esnénk 
vissza. Nem, az eugenikus fennen hirdeti, hogy minden élő 
lénynek megvan a joga a lehető legboldogabb élethez. Az 
eugenikus nem akarja elpusztítani az elsatnyultakat, ha már 
egyszer a. világra jöttek; csak azt akarja, hogy meg se szü- 
lessenek. Nem kegyetlenség ez, hanem tengernyi nyomor és 
szenvedés elkerülése. Még pedig az elkerülésnek egyedüli módja. 
A fajegészségügy eszközeinek beosztásánál újra az 
átöröklés, a kiválasztás, a születési felesleg és a variatio 
szempontjából indulhatunk ki. Az átöröklésre vonatkozólag a 
tudományos kutatáson kívül más eszközökkel nem rendel- 
kezünk. Az adatgyűjtés e kutatásnak alapja, még pedig első- 
sorban a családi adatok gyűjtése, melyekből, ha elég nagy 
számban hordjuk össze, az egyes emberi sajátságok átörök- 
lésének szabályszerűsége leszűrődik. Különböző eszközökkel 
lehet ezt az adatgyűjtést előmozdítani. Amerikában például 
»Fajegészségügyi Adattár« néven külön intézet van, ahol a 
családfákat központosítva gyűjtik. Erre a munkára az első 
két és fél esztendőben csupán folyó kiadásra, épületeken 
kívül, 50 ezer dollárt költöttek. Az a kimondott czél, hogy 
idővel minden amerikai család faji leírása odakerüljön, ami 
annyit jelentene, hogy minden élő és minél több már elhalt 
amerikainak teljes személyleírása, élettörténete, testi-lelki tulaj- 
donságainak váza ott fel lenne jegyezve. Az adatokat részben 
kérdőívek segélyével szerzik be, de főképpen a külön kikép- 
zett alkalmazottak egész seregét küldik ki, hogy ezek a 
lakosság körében személyes kérdezgetéssel, megfigyeléssel, 
okmányok stb. átnézésével szedjék össze az anyagot. Az 
állami elmegyógyintézetek és egyéb intézetek nagy része 
hasonlóképpen jár el. 
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A munka megkönnyítésére szükséges a lakosság körében 
a családi érzést oly értelemben felkelteni, hogy mindenki 
érdeklődjék elődeinek és rokonainak sorsa és minősége iránt 
és tartsa kötelességének az ismert adatok feljegyzését. A 
nemes családoknak sokszor pusztán leszármazási jegyzeteit 
a faji szempontból is fontos adatokkal kell pótolni, a polgári 
családokkal pedig meg kell értetni, hogy reájuk nézve csa- 
ládjuk minőségének megismerése épp olyan fontos, még ha 
nem is kecsegtet számukra kamarási méltóság vagy mi más. 
A nemesi levéltárak különben több-kevesebb értékesíthető 
anyagot már ma is szoktak tartalmazni s hálás feladatnak 
tartanám, nálunk Magyarországon az ily gyűjtemények rend- 
szeres átkutatását. 

Már a kiválasztás kérdésében közvetlen alkalom nyílik 
arra, hogy a faj fejlődését befolyásolhassuk. Mondtuk már, 
hogy czélunk az, hogy az alkalmas minél jobban, az alkal- 
matlan pedig minél kevésbbé terjeszkedjék; ez a követelmény 
tehát magában foglalja azt a másikat, hogy az alkalmasok 
születési többlete a lehető legnagyobb legyen. 

Könnyebb a szaporodást megakadályozni, mint valamely 
emberpárra reáparancsolni, hogy sok gyermeket neveljen fel. 
A nem kívánatos szaporodás közvetlen megakadályozásánál 
háromféleképpen járhatunk el: büntetés terhe alatt megtiltjuk 
a házasságkötést, vagy egyszerűen elzárjuk az illetőket, vagy 
egyszersmindenkorra meddővé tesszük őket. Más szóval, e 
három eszközünk: a házasság faj egészségügyi szabályozása, 
az intézeti elkülönítés kiterjesztése és a törvényes terméket- 
lenítés. 

Az első és utolsó rendszabályt az amerikai kísérletek 
alapján akarom röviden megvilágítani. 

A faj jövője szempontjából kimondott házassági tilalmak 
az északamerikai Unió tíz államában ismeretesek. Többé-ke- 
vésbbé tiltják ott a következők házasságát: nyavalyatörős, 
nemi beteg, iszákos, szokásos gonosztevő, előrehaladt tüdő- 
vészes, öröklődő betegségben szenvedő, a köznek terhére eső 
egyén. Ezenkívül majdnem mindenütt tilos az elmebeteg és a 
gyengeeszű házassága, de ez a rendszabály nem újabb keletű, 
amennyiben az európai jogrendszerekben is előfordul és nem 
fajegészségügyi,  hanem azon a jogi felfogáson  alapul,   hogy 
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ennek a két – és némely más   –   embercsoportnak nincsen 
meg a képessége érvényes szerződés kötésére. 
Az említett amerikai törvények betartása csupán a jegye- 
sek és néha a tanuk eskü alatti vallomásán nyugszik, ami 
természetesen meglehetősére bizonytalan alap. A nézetek el is 
térnek afelett, hogy vajjon a törvények gyakorlati eredménynyel 
járnak-e. De alig vonja valaki kétségbe a tilalmak óriási fon- 
tosságát a közönség nevelése szempontjából, amennyiben bi- 
zonyos káros frigyeknek törvényes megbélyegzése minden- 
esetre többet tesz a faj egészségügyi eszmék elterjedése érde- 
kében, mint vaskos köteteknek vagy röpiratoknak egész serege- 
Két államban tavaly óta a férfijegyes orvosi megvizsgál- 
tatása kötelező; hasonló törvényt egy más államban az eléggé 
fel nem világosított lakosság ellentállása miatt fel kellett füg- 
geszteni. A fajegészségtan elméleti követelése mindenesetre 
az, hogy idővel minden jegyes orvosi vizsgálatnak vettessék 
alá és házassági engedélyben csak az részesüljön, aki az 
orvos véleménye szerint a szülőségre alkalmas. 

A másik rendszabály a magtalanítás, más szóval a steri- 
lizálás, mely abban áll, hogy egy orvosi szakbizottság a satnya 
egyéneket, azok életviszonyait és családi történetét megvizs- 
gálja és ha úgy találja, hogy szaporodásuk a faj szempont- 
jából káros, a magtalanító műtétet elvégezteti. A műtét nem 
a kiherélés, hanem a férfinél az úgynevezett vasectomia, mely 
fájdalom és veszély nélküli, néhány perez alatt elvégezhető, 
káros utókövetkezményekkel nem jár, még a nemi vágyat és 
képességet sem veszti el, csupán azt eredményezi, hogy az 
illető többé apává nem lehet. A nőnél a műtét jóval nehezebb. 
Amerikában tizenkét államban van ily törvény és eddig majd- 
nem 600 elfajult egyént tettek meddővé. Az illetők többnyire 
maguk egyeznek bele a műtétbe és az eredmény nyel meg 
vannak elégedve. Az első ily fajta törvények csak a szokásos 
gonosztevőkre és a gyengeeszű vagy elmebeteg egyénekre 
alkalmaztattak; az újabb törvények a nyilvános intézetekben 
és fogházakban elhelyezett bármily satnya egyénre vonat- 
koznak. 

Részletekbe itt nem bocsátkozhatom az e rendszabályok 
ellen és mellett szóló okok megvitatásában, csupán azt aka- 
rom megemlíteni, hogy   akármint vélekedjünk is e törvények 
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időszerűségéről, ideológ elvi okokból ellenük állást foglalni 
nézetem szerint téves eljárás. Egyéni szabadságról és hasonló 
dolgokról beszélni a lakosság salakjával szemben felesleges 
buzgóság. A közbiztonságért ma is becsukjuk vagy akár fel is 
akasztjuk a gonosztevőt; a közegészségért ma is elzárjuk a 
veszélyesen ragadós beteget; intézetbe dugjuk a gyengeeszűt 
és elmebeteget is, vagy legalább kellene ezt tennünk. Épp 
így van jogunk védekeznünk az elfajultak ellen az említett 
rendszabályokkal. A köznek, a fajnak, az eljövendő nemze- 
dékeknek az érdeke mindenesetre felette áll az egyénén. 

De a magtalanítás, valamint a házasság szabályozása a 
legtöbb országra és mireánk nézve is oly korai még, hogy 
róla másképpen, mint elméletben, egyelőre alig beszélhetünk 
Lehet, hogy csalódom és igaz, hogy a Magyar Társadalom- 
tudományi Egyesület tavaly alapos megvitatás után illetékes 
körökhöz feliratot intézett, melyben többek közötti a házas- 
ság előtti kötelező orvosi vizsgálat behozatalát ajánlotta. De 
attól félek, hogy ily kísérlettel elidegenítjük, elszörnyítjük 
azokat, akik a rendelkezések létjogosultságát méltatni még 
nem tudják. Annál inkább hangsúlyozom ezt, mert a kérdés- 
ről megjelent könyvemet, melyben az amerikaiak eljárását 
részletesen leírom, sokan úgy értették, mintha a házassági 
tilalom és a sterilisatio lenne a faj egészségügynek egyedüli 
és mindenhol megérett eszköze. 

Röviden végzünk az említett harmadik rendszabálylyal: 
az intézeti kezelés kiterjesztésével. Azt jelenti ez, hogy a gyenge- 
eszűnek, minden elmezavartnak, a nyavalyatörősnek, a szer- 
telenül iszákosnak intézetben a helye. Mindinkább meggyő- 
ződünk arról, hogy a gonosztevőknek nagy része ily egyének 
közül kerül ki; azt is látjuk, hogy az ily emberek utódjaira 
ráillik a pompás magyar közmondás, hogy az alma nem esik 
messze a fájától: tehát oktalanság őket szabadon futkosni 
engedni. Oktalanság-a gonosztevőről kisütni, hogy szellemi képes- 
ségénél fogva beszámíthatatlan és azután őt szabadjára bocsá- 
tani, hogy újabb gaztettel károsítsa embertársait; oktalanság 
a félkegyelmű nőt durva férfiak könnyű prédájának hagyni, hogy 
magához és nemzőjéhez hasonló   hitvány  korcsokat  szüljön. 

Az intézeti kezelés kiterjesztésének kérdése a házassági 
tilalmaktól és a   magtalanítástól   eltérően   nagyon is megérett 
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már; csak az a baj, hogy hiányzik a hozza szükséges temér- 
dek pénz. A mi viszonyainkról – igaz, hogy külföldi, de 
megbízható hivatalos forrás nyomán – csak egy adatot sza- 
badjon megemlítenem: 1902-ben majdnem 20.000 elmebeteg- 
közül nálunk csak 2.700 volt intézetben elhelyezve. Nem vi- 
gasztalhat bennünket az a megállapítás, hogy máshol sem 
sokkal jobb az arány. 

Térjünk át arra a másik kérdésre, hogyan lehet az alkal- 
masok szaporodását előmozdítani. Nehéz feladat, különösen 
manapság, mikor az egyéni önzés és sok más körülmény az 
egy-két gyermekű törpecsaládot honosította meg. Közvetlen 
eszköznek tekinthetők a különböző anyagi kedvezmények a 
köz részéről sokgyermekű családok javára: az egyszerű 
pénzsegély; adóelengedés; gyorsabb előléptetés, ha hivatal- 
nokról van szó; a sok gyermekű családapának előnyben 
való részesítése a választójogban vagy különböző állások be- 
töltésénél és a többi. Párhuzamos ezzel az agglegények vagy 
a gyermektelen családok megadóztatása. Bár az ily rendsza- 
bályok alkalmazása mindenesetre helyén van, sok jót tőlük 
nem várhatunk, mert aki anyagi okokból vagy kényelemből 
idegenkedik a sok gyermektől, annak az állam a gyermek 
felnevelésével járó kiadást és fáradságot úgysem tudja meg- 
fizetni. És ne felejtsük el, hogy az említett kedvezmények, 
amennyiben azokat itt-ott már valóban alkalmazták vagy ja- 
vaslatba hozták, nagyjában válogatás nélkül épp úgy érintik 
az alkalmatlant, mint az alkalmasokat. 

A kívánatosak szaporodását előmozdíthatjuk továbbá az 
által, ha elősegítjük a korai – nem a faluhelyen néha dívó 
túlságosan korai – házasságkötést és általában oly körül- 
ményekre ügyelünk, melyek a családi élet tisztaságát bizto- 
sítják. Ebből az okból és azért is, mivel a nemi betegségek 
a terméketlenségnek igen gyakran okozói, a nemi erkölcsök 
tisztántartása a fajegészségügynek egyik főkövetelménye. 
Evvel összefügg az ifjúság nevelése, a családi érzésnek ideje- 
korán való beoltása. A mai nagyváros tapasztalat szerint 
hátráltatja, sőt meg is akasztja a tovaszaporodást, tehát pár- 
tolandó minden rendszabály, mely az egészséges népelemeket 
a nagyvárostól távoltartja, vagy onnan újra kiviszi a vidékre. 
Minálunk   a   városok  a magyarság   erősségei,   számunkra   a 
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kérdés tanulmányozása tehát kétszeresen fontos. A MALTHUS- 
féle tanokról és a ferde úton haladó- nőfelszabadításról mái- 
hallottunk. Minthogy a népesség szaporodása nemcsak a 
születések, hanem a halálozások számától is függ, a fajnak 
érdekében fekszik az élet meghosszabbítása is, elsősorban a 
lakosság egészséges, munkára termett részénél. 

A kiválasztással összefügg a népességi vándorlásoknak 
és a faji keveredésnek kérdése is. A vándorlások fajegész- 
ségügyi szabályozása azt a kettős czélt kell hogy kövesse, 
hogy az értékes maradjon és jöjjön, a hitvány pedig menjen, 
vagy be se tegye lábát. Hibás nézet az, mely minden ki- 
vándorlóban veszteséget lát, mert a gonosztevő, a beteg, a 
satnya több kárt okoz saját személyével és utódaival, mint 
amennyi hasznot hajt netaláni munkája révén. A vándorlások 
tekintetében is az Északamerikai Egyesült-Államok építettek 
fel mintaszerű, vaskövetkezetességű politikát és erről, a. mi 
viszonyainkra alkalmaztatva, sajnos azt mondhatjuk, hogy 
akit az amerikaiak be nem eresztenek és a nyakunkra vissza- 
küldenek, arra nekünk sem lenne szükségünk, akit pedig 
partra engednek szállani, annak távozása pénzben soha fel 
nem mérhető veszteséget jelent reánk nézve. 

A fajkeveredés előnyös vagy káros voltáról a nézetele még 
nem állapodtak meg, de az ítéletek többnyire lesújtóak. 
Semmiesetre sem nyer a magasabban álló faj, ha kevésbbé 
értékessel keveredik és miután sok ember a saját fajtáját 
tartja becsesnek, legczélszerűbben járunk el akkor, ha a faji 
tisztaság elvét hirdetjük. Mindenesetre nagy szükségünk van 
erre nekünk magyaroknak, kik a fajkeveredést tisztán külső- 
leg nyelvi szempontból megítélve sok esetben assimilationak, 
magyarosodásnak nevezzük. 

A helyes kiválasztást elősegíthetjük végre szakszerű 
eugenikai tanácsadással a házasságkötések kérdésében. Ameri- 
kában és például Drezdában alkalmazzák is már e módszert. 
A leendő jegyes elmeséli az erre a czélra kirendelt orvosnak 
mindazt, amit saját és választottja családjárói tud és az orvos 
a tudomány mai állása szerint megadja a tanácsot, vajjon 
faji szempontból, vagyis az elvárandó utódok érdekében a 
a tervbe vett házasság ajánlatos-e vagy sem. Persze a tanács- 
kérésre már akkor kell gondolnunk,   mikor még fülig szerel- 
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mesék nem vagyunk és feltétele emez eljárás sikerének bizo- 
nyos, sok emberben még hiányzó eugenikai önérzet, mely 
megutáltatja velünk a faji szempontból káros frigyet. 

A variatioval, vagyis a csira javulásával vagy romlásá- 
val kapcsolatban a faj egészségügy eszközei ismereteink hiánya 
miatt eddig főképp negatívek, vagyis arra törekszenek, hogy 
a csira romlását lehetőség szerint megakaszszák. Az alkalma- 
zott eszközök kiterjednek a felnőtt emberre (szesz, sifilis, 
kicsapongás, bódítószerek, ólom) kiterjednek a megfogamzott 
nőre, nehogy a fejlődő magzatot megrontsa; kiterjednek a 
csecsemőre, például a mesterséges táplálás elleni küzdelemben 
és végre a fejlődő gyermekre. 

Dolgozatom végéhez értem. Czélom volt a fajegészség- 
ügy iránti érdeklődésnek felkeltése. Ha ezt elértem, úgy ol- 
vasóim nem elégednek meg a most elmondottal, hanem 
jobban beletekintenek ezen nézetem szerint mindenki szá- 
mára nagy vonzóerővel bíró új tudományágba. A Magyar 
Társadalomtudományi Szemle minden évfolyamában van 
több kevesebb czikk, mely evvel a kérdéssel kapcsolatban 
van és különösen ki kell emelnem APÁTHY ISTVÁN munkáit, 
melyeknek majdnem mindegyike foglalkozik a faj fejlődésével. 
Melegen ajánlhatom továbbá a következő német munka el- 
olvasását: SCHALLMAYER, Vererbung und Auslese, és elég 
szerénytelen vagyok saját könyvemet is megemlíteni: Die 
Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ott 
részletes irodalomjegyzéket is állítottam össze körülbelül 700 
idevágó czikkről és könyvről. De nem elég a kérdést kül- 
földi tapasztalatok alapján megítélnünk, mert hiszen eléggé 
fontos dologról van szó, hogy jogosítva és kötelezve érezzük 
magunkat a magyar faj érdekében önálló magyar kutatások 
megkezdésére. Szervezkedés nélkül ily feladatot megoldani 
nem lehet, ezért kell a Magyar Társadalomtudományi Egye- 
süet kebeléhen fajegészségügyi szakosztálynak alakunia. Mun- 
kájának sikere a hozzáértők közreműködésétől és a nagy- 
közönség érdeklődésétől függ. Orvos ő; életbúvár, jogász és 
politikus, tanító és lelkész, a gyermeklélek tanulmányozója 
és minden emberbarát: mindnyájan fogjunk kezet, hogy közös 
munkával előbbre vigyük a tudomány és a magyar faj ügyét. 




