
Fajegészségügyi (eugenikai) társaságok és működésük. 

A magyar fajegészségügyi szervezet megalakulása után 
nem lesz érdektelen dolog megismerkednünk a külföldön 
működő hasonló czélú társaságokkal. 

Az elsőt több évi előkészület után ALFRED PLOETZ, akkor 
berlini, most müncheni orvos alakította 1905-ben Internationale 
Gesellschaft für Rassenhygiene czímmel (központja München, 
Gundelindenstrasse 5). Czélja: 1. a fajegészségtan és általában 
a tudományos faji biológia ápolása, elsősorban oly rendes 
vagy kórtani, szellemi vagy testi adatok gyűjtése és feljegy- 
zése által, melyek az emberi átöröklés és variáczió folyamatát 
megvilágítják; 2. a faj egészségtan és a rajta nyugvó rend- 
szabályok ismeretének terjesztése; 3. azon tagok szorosabb 
csoportosítása, akik a fajegészségtan követelményeihez hiven 
viselkedni hajlandók. 

Az utolsó helyen említett működési czél hozta magával, 
hogy a szervezet, bár hangsúlyozza, hogy tagjait társadalmi 
állásra és vallásra való tekintet nélkül veszi fel és bizonyára 
nem is tett soha e szempontokból különbséget a jelentkezők 
között, mégis amolyan »legjobbak társaságává« fejlődött ki. 
A rendes tag orvosi vizsgálatnak veti magát alá, bemutatja 
családtörténeti adatait és ha a kirendelt szakbizottság véle- 
ménye szerint a megvizsgált a családi szerep betöltésére nem 
alkalmas, a házasodástól vagy a tovaszaporodástól tartóz- 
kodnia kell, feltéve, hogy ehhez az illető tag is hozzájárul. 
A pártoló tag nem kerül megvizsgálás alá. Az említett ren- 
delkezés, mely az arra alkalmatlanok szaporodását korlátozza, 
kissé szigorúnak, illetve túlságosan eszményinek látszik, de 
tekintve azt,   hogy tisztán az illető tag hozzájárulásától függ 
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a rendelkezés alkalmazása, nincsen semmi egyéni szabadságot 
korlátozó jellege. 

A rendes tagok megvizsgálása révén az egylet bőséges 
családtörténeti és átöröklési adatok birtokába jut. 

A tagok közé tartoznak vagy halálukig tartoztak többek 
között BÖLSCHE, HAKCKEL, WEISSMANN, LUSCHAN, RANKE, SCHALL- 
MAYER, GERHART HAUPTMANN, JACQUES BERTILLON, FRANCIS GALTON. 
A tagok összes száma (1913 nyarán) Németországban 447, 
Svédországban 58, egyebütt 35; utóbbiak között van egy 
erdélyi orvos is. 

E radicális újításokat hirdető társaságnál a legjobb érte- 
lemben vett conservativismust észleljük. Lármás «népszerűsí- 
téstől«, felforgató ajánlatoktól, nagyarányú tagszerzéstől egya- 
ránt tartózkodik s minden erejét az új tan lassú kiépítésére 
fordítja. A Münchenben PLOETZ szerkesztésében megjelenő 
Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie ugyan külön 
vállalkozás és nem a társaság tulajdona, de ebben közlik 
elsősorban a társaság tagjai hangyaszorgalmú kutatásaik 
eredményét s ha e pompás folyóirat lapjait forgatjuk, alig 
zárkózhatunk el a felkiáltástól: késő is lesz már, mire ily 
alapossággal összehordott anyagra támaszkodva akarjuk az 
elsatnyulást gyakorlati úton megakadályozni. Mindebben éle- 
sen különbözik ez a társaság alább ismertetett amerikai 
testvérétől. 

Elég szerény keretekben tartott s főképp jól megfontolt 
népszerűsítő munkát mégis végeznek a németek kiadványok 
térje-ztésével és előadások tartásával. Néhány ily szétküldött 
füzet czíme: M. von GRUBER, Kolonisation in der Heimat; 
úgyanettől a szerzőtől Hygiene des Geschlechtslebens; JOSEF 
GRASSL: Zur Frage der Fruchtfähigkeit und der Mutterschaft; 
két füzet a faj egészségtan rendszeréről stb. Legújabban az a 
megtiszteltetés ért engem, hogy Die Rassenhygiene in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika czímű könyvemet meg- 
küldötték az erre jelentkező tagoknak. Néhány előadásnak 
czíme: a családtörténeti kutatásról; idegenek bevándorlása; 
az átöröklés szabályai; az egészségtan szerepe a társadalom- 
ban; a nemi betegségek fajrontó szerepe; a kiválasztás meg- 
akasztása az emberi társadalomban; a fajegészségügy állása 
Amerikában stb. 

A társaság az összes fehér népek között a faj egészségügy 
terén együttműködést kivan létesíteni és ezért a külföldi szer- 
vezeteket csatlakozásra szólítja fel. Az egyes országos cso- 
portok önállóságukat nem veszítik el s a központ a szellemi 
kapocs és közvetítő szerepét játsza csupán, mint ahogy azt 
nemzetközi alapon álló tudományos szervezeteknél megszok- 
tuk. A faj egészségügy azonban úgy látszik, még nem eléggé 
fejlett ily körvonalaiban egyöntetű szervezkedésre és egyelőre 
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az egyes népek feladata e téren saját intézményeiknek kiépí- 
tése, mire majd eljön a kézfogás ideje is. Az egyöntetűség 
helyett ma nemcsak teljesen eltérő fejlődést látunk az egyes 
országokban, hanem néha éles, ellentétes szellemű vetélke- 
dést is. Az amerikaiak alig vesznek tudomást a németek 
munkájáról, a németek méltán pongyolának tekintik az ameri- 
kaiak dolgozatait, az angolok biometrikai módszerével pedig 
mondhatnám senki sem ért egyet. Fiatal gondolatkörnél rend- 
jén van ez így, annál is inkább, mert a faj egészségtannál 
alig van nemzetibb tudomány, az eltérő hajlamoknak és viszo- 
nyoknak tehát érvényesülniök kell. 

A szóbanforgó nemzetközi egyesületnek eddig csak 
Svédországban van csoportja, úgy hogy az egyesület mai 
összetétele szerint tulajdonképpen német társaság. A svéd cso- 
port működésében első sorban kiemelendő H. LUNDBORG mun- 
kájának támogatása, aki egy nagy kiterjedésű parasztnemzet- 
séget vizsgált meg élettani szempontból (Fischer kiadása, Jena, 
1913, ára százhúsz márka). 

Németországban még említésre méltó az 1904-ben család- 
történeti kutatásokra alakult Zentralstelle für deutsehe Perso- 
nen und Familiengeschichte Lipcsében. Ez az intézet szünte- 
lenül hangoztatja oly családtörténeti kutatások szükségét, me- 
lyek nemcsak pusztán genealógiai feljegyzésekre szorítkoznak, 
hanem az illető család faji minőségét is kidomborítják a faj- 
egészségügyi szempontból fontos adatok összegyűjtése által. 
Miután a családtörténeti kutatás a faj egészségtannak egyik 
legfontosabb és a családi érzésre gyakorolt ébresztő hatása 
miatt egyik legnemesebb eszköze, e központi hivatal tevé- 
kenysége az eugenika szempontjából felette örvendetes. Kiad- 
ványai a negyedévenként megjelenő Mitteilungen der Zentral- 
stelle für deutsche Personen und Familiengeschichte Familien- 
geschichtliche Blätter. A tagoknak is segédkezik családtörténeti 
kutatásaikban és működését kiterjeszti az összes német ere- 
detű családokra a világ bármely részében. Folyóiratában közzé- 
teszi a tagok beküldött kérdéseit családjuk eredetére stb. 
vonatkozólag; a kérdések ilyképpen kiterjedt olvasóközönség- 
eié kerülnek; a beérkező válaszok szintén helyet találnak a 
folyóiratban. 

A Monistenbund vagy három német városban irodát nyi- 
tott Eugenetische Beratungsstelle czímen, hol erre vállalkozó 
orvosok házasulandóknak ingyen adnak tanácsot faj egészség- 
ügyi szempontból. A napilapokból ismeretes ugyan ennek a 
társaságnak a német birodalmi gyűlés elé terjesztett emlék- 
irata, melyben a házasság előtti orvosi megvizsgálás elren- 
delését ajánlja olyképpen, hogy annak alapján a felek tetszé- 
sük szerint maguk döntsék el, vájjon megakarnak-e esküdni 
vagy sem, vagyis nem tartja időszerűnek   a  házassági   tilal- 
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mákat. A Monistenbund különben Németországban is, Ausz- 
triában is nem ért teljesen egyet a tulajdonképpeni eugeniku- 
sokkal és a politikát belekeveri a tudományba: a demokratia 
előharczosának tartja magát. 

A Deutsche Gesellschaft für Soziologie márczius 7-én 
alakult faj egészségtani osztályát előkészíteni nekem is van 
szerencsém. Végül van Berlinben egy eugenikai orvosegyesü- 
let is. 

Amerikában a tenyésztők egyesülete 1906-ban fajegészség- 
ügyi szakosztályt alakított (Eugenics Section of the American 
Breeders Association, Washington, D. C.), melylyel kapcsolat- 
ban 1910 óta a fajegészségi adattár (Eugenics Record 
Office, Cold Spring Harbor, N. Y.) működik. Az amerikai 
szervezet az előbb leirt németnek ellentétje. A yankeenek 
mindenkor a gyakorlati cselekvésre irányuló esze, gyors ered- 
ményt, nagy számokat kedvelő természete és az ottani sajá- 
tos viszonyok, melyek mindennek sikerét a nagyközönség 
kellő közreműködésétől teszik függővé, arra késztették az 
egyesületet és a vele kapcsolatos intézetet, hogy kezdettől 
fogva a lehető leghangosabban és leghatásosabban álljon a 
nyilvánosság elé. Szervezkedése ennélfogva nagyszabású, 
munkássága szédületes, de éppen azért elhamarkodott, gyak- 
ran a látszatnak szolgál a komolyság rovására, bár a nyilat- 
kozatok jóhiszeműségében kételkedni nem lehet. Dobszóval 
akkora lelkesedést keltett a nagyközönség egy részében, hogy 
ez a hangzatos jelszavakat felkapva, túltesz a mozgalom 
számottevő vezetőinek buzgalmán is és időnekelőtte kivan 
felforgató újításokat. 

»Die Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika« czímű könyvemben (München, Lehmann, 1913.) 
részletesen beszámoltam az amerikai mozgalomról és az elért 
eredményekről, miért is itten csak röviden ismertetem a faj- 
egészségügyi szakosztályt. Ennek czélja: 1. az emberi átörök- 
lés tanulmányozása; 2. oly módszerek kidolgozása, melyeknek 
segítségével az egyén, a család, nép és faj átöröklődő értékét 
meg lehet állapítani; 3. a nyilvánosság figyelmének felkeltése 
arra a tényre, hogy az átöröklődő kiválóság értékes és az 
átöröklődő satnyaság a társadalomra nézve veszélyes; 4. oly 
rendszabályok ajánlása, melyek a családok, népek és fajok 
átöröklődő tulajdonságait nemesíteni vannak hivatva. 

Az ország leghírnevesebb szakemberei csatlakoznak a 
mozgalomhoz és közreműködésükkel tíz alosztály létesült a 
következő kérdések tanulmányozására: szellemi sajátságok 
átöröklése, genealógia, magtalanítás, bevándorlás, süketnéma- 
ság, szembajok, bűnöző hajlam, elmebetegség, gyengeelméjű- 
ség és nyavalyatörés átöröklése. Az egyesület folyóiratot ad 
ki (eddig negyedévenként American Breeders Magazin,  1914 
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januárius óta havonta Journal of Heredity), a faj egészségügyi 
adattár pedig időhöz nem kötött rendben kutatásainak ered- 
ményéről számol be. Ugyanis ennek az intézetnek az az esz- 
ményi czélja, hogy idővel minden amerikai családnak pontos 
leírását összegyűjtse, hogy ebből az óriási anyagból azután az 
egyes emberi sajátságok átöröklésének törvényszerűségét le 
lehessen vonni.1) 

Az adatokat részint kérdőíveken, főképpen külön kikép- 
zett kutatók által szerzik be. A begyült anyagból eddig tanul- 
mányok jelentek meg a gyengeeszűség (Bulletin No. 1.), a 
nyavalyatörés (Bulletin No. 4.) és az elmebetegség (Bulletin 
No. 3., 5., 8.) átörökléséről; azonkívül pompás útmutatókat 
irtak ily fajta adatok gyűjtéséhez (Bulletin No. 2., 6., 7.), 
állást foglaltak a házassági tilalmak kérdésében (Bulletin No. 
9.) és közölték két elzüllött család biológiai leírását (Memoirs 
No. 1. és 2.) Az intézet működéséről legáttekintőbben tájé- 
koztat a Report No. 1., melynek 24-ik oldalán különben azt 
olvassuk, hogy nálunk Nagyváradon tervbe vették egy euge- 
nikai társaság alapítását. Ha itthon idővel komolyan hozzá- 
látnánk átöröklési adatok nagybani gyűjtéséhez, eljárásunk 
minden kívánatos önállósága daczára is, hasznot kell húznunk 
az amerikai tapasztalatból és értékesítenünk az említett Út- 
mutatók (2., 6. és 7. számú füzet) gazdag tartalmát. 

Faj egészségügyi osztály működik Amerikában azonkívül 
a csecsemővédő-egyesületben, melynek az a véleménye, hogy a 
természetesen feltétlenül szükséges csecsemővédelem egy- 
magában káros a fajra nézve, tehát fajegészségügyi tevékeny- 
séggel kiegészítendő. Hasonlóképpen eugenikai osztályt lépte- 
tett életbe az amerikai kriminológiai intézet és a vidéki szer- 
vezetek száma szinte gombamódra nő. 

1908 óta működik Angliában a Eugenics Education Soci- 
ety, melynek élén eleinte az eugenika tulajdonképpeni meg- 
alapítója, FRANCIS GALTON állt, most pedig LEONHARD DARWIN, 
a nagy Darwin fia. A szervezet fiókosztályokat létesített az 
ország számos városában és négy fiókot Új-Zélandban. Az 
egyesület czélja: 1. következetesen rámutatni az eugenika 
nagy nemzeti jelentőségére; 2. a tudományosan bebizonyított 
átöröklési törvények ismeretét terjeszteni; a fajegészséüüg}! 
ismereteket népszerűsíteni a családi körben, az iskolában és 
másutt. Az egyesület elsősorban a faj egészségtan népszerű- 
sítésére törekszik folyóiratában (Eugenics Review) és ország- 
szerte tartott előadások révén és a tudományos kutatást át- 
engedi a GALTON által a londoni egyetemen   alapított   Galton 
 

1) A Magyar Gyermektanulmányi Társaság szemléjében, a Gyermek 
márczius havi számában közöltem egy értekezést arról a kérdésről, miként 
lehetne minálunk ezt a fajta adatgyűjtést létező intézmények keretén belül 
megindítani. 
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Laboratory for National Eugenics-nek, melyet most KARL 
PEARSON vezet. Ez az intézet az úgynevezett biometrikai mód- 
szert követi, a nagy tömegeket vizsgálva és a statisztikát 
alkalmazva, az átöröklés kérdéseinek tanulmányozásában, pél- 
dául olyképpen, hogy nagyszámú esetben meglehetősen bonyo- 
lult műveletekkel kiszámítja, hogy az iszákosak utódai átlag- 
ban silányabbak-e a rendes lakosságnál vagy sem. Tagadó 
választ nyer erre a kérdésre és ez fejezi ki kutatásainak alap- 
gondolatát, vagy mondjuk eddigi eredményét: az öröklött ter- 
mészet minden, a környezet semmi. Külső hatások szerinte 
nem számítanak. Ezzel az elképzelhető legradicálisabb és más 
országokban túlzottnak is tekintett álláspontra helyezkedik. 
A biometrikával szemben az egyebütt alkalmazott kutatási 
módszert analytikusnak lehetne nevezni, amennyiben (termé- 
szetesen szintén igen nagyszámú) családfák elemzésével vizs- 
gálják, hogy egyes sajátságok mily törvényszerűséget mutatnak 
az átöröklésnél, a silányságnak  mik az okai és így tovább.1) 

A kiállításokat és congressusokat egyben tárgyalva, meg- 
említjük, hogy a németek 1911-ben Drezdában, az angoloka 
következő évben Londonban rendeztek nemzetközi fajegész- 
ségügyi congressust. A németek elsőbbsége daczára az ango- 
lok az ő gyülekezetüket is elsőnek nevezték el. Különösen a 
nagyobbszabású londoni gyülekezés még nagyon is magán 
viselte az új tudomány kiforratlanságának bélyegét, amennyi- 
ben számos a faj egészségtanban képzetlen, bár különben el- 
ismert nevű egyén szólalt fel és saját félremagyarázásával 
hozzájárult ahhoz, hogy a nagyközönség lehetőleg még job- 
ban félreértse az új tant. Szigorúan tudományos faj egészség- 
ügyi kiállítást rendeztek a németek úgyancsak 1911-ben a 
világhírűvé vált drezdai egészségügyi kiállításon és az akkor 
szerkesztett útmutató második kiadása az eugenika legjobb 
népszerűsítő könyvecskéje lett GRUBER-RÜDIN: Fortpflanzung, 
Vererbung', Rassenhygiene). A következő kiállítást az ameri- 
kaiak 1915-ban San Franciscóban tervezik a világkiállítás 
keretén belül és úgyanakkor lesz New-Yorkban nemzetközi 
eugenikai congressus. Az amerikaiak »Race Betterment 
Conference« czímmel idén januárius havában a fajegészség- 
ügyi eszmék tisztázására országos gyűlést tartottak, amit 
ezentúl évenként meg akarnak ismételni. 

Ausztriában a bécsi sociologiai társaság alakított idén 
télen fajegészségügyi, úgynevezett sociálbiologiai szakosztályt, 
mely egyelőre zártkörű előadásokban akarja megvitatni az 
idevágó kérdéseket. Tekintettel e társaság eddigi magatartá- 
sára attól kell tartanunk, hogy az átöröklés kérdésének rová- 
 

l) Az angol biometrikát röviden jól ismerteti magyar nyelven: 
DIENES LAJOS, Eugenika, a Társadalmi Múzeum Értesítőjében, 1911., 196. 
és 321 1. 
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sára túlságosan fogja hangoztatni a környezet szerepét, holott 
az uralkodó és mai ismereteink mellett bizonyára egyedül 
helyes felfogás szerint mindkét tényezőt egyaránt kell tekin- 
tetbe vennünk és vizsgálnunk. Minduntalan kérdőjelre bukka- 
nunk, akár az átöröklés folyamatát, akár a környezet faji 
hatását kutatjuk, tehát nem szabad eleve a tényezők egyikét 
vagy másikát kikapcsolni. 

Bécsben azonkívül a tavaly alakult Deutsch-Österreichi- 
sche Beratungsstelle für Volkswohlfahrt működési tervébe 
felvette a faj egészségügy ápolását, de az intézet oly nagy- 
szabású munkakört ölel át egyéb téren, hogy eugenikai tevé- 
kenysége egyelőre háttérbe kell hogy szoruljon. 

Két fajegészségügyi társaság működik még Ausztráliában 
(Melbourne és Sydney), tavaly alakult egy Parisban, az első 
a Germán népek lakta területen kívül, végre múlt év őszén 
Olaszországban is. A magyar szervezetről olvasóink   tudnak. 

Hoffmann Géza. 

 




