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A magyar iparos népesség foglalkozások szerinti halandó- 
ságának a bemutatása a drezdai kiállításon. 

Midőn egyesületünk behatóbb eszmecserét óhajt folytatni 
az 1911. évben Drezdában tartott nemzetközi egészségügyi 
kiállításról, nem lesz érdektelen röviden megemlékezni azok- 
ról az adatokról is, amelyeket az iparos lakosság foglalkozá- 
sok szerinti halandóságát illetőleg a Törvényes Munkásvéde- 
lem Magyarországi Egyesülete ezen a kiállításon egy igen 
érdekes graphikon keretében bemutatott. Ezek az adatok 
ugyanis nem közkézen forgó kiadványokból vonattak ki, 
hanem a népmozgalmi anyag külön e czélra történt feldolgo- 
zása útján nyerettek és maguk az adatok eddig közzétéve 
még nincsenek. 

Az egyes foglalkozások hatása a munkások egészségére 
a socialpolitika szempontjából a legfontosabb kérdések közé 
tartozik és mégis aránylag még igen kevés eredményről szá- 
molhatunk be e téren. Igaz, hogy ez nem az érdeklődés hiá- 
nyán múlt, hanem inkább az ily feldolgozások elé tornyosuló 
óriási nehézségeknek tulajdonítható. Nagyok ezek a nehézsé- 
gek ott is, ahol a halálok megállapítása általában orvosok 
útján, tehát megbízható módon történik és ahol a halálokok 
nomenclaturája már megfelelő alapra helyeztetett és olyképp 
van összeállítva, hogy az ipari élet szükségeivel, illetőleg ter- 
mészetével számol. Igazán értékes adatokat ugyanis ezen fel- 
tételek mellett is csak úgy lehet nyernünk, ha az anyag fog- 
lalkozások szerint való csoportosítása nagy részletességgel 
történik és a halálesetek az élő népesség foglalkozások sze- 
rint való tagozódásával viszonyba hozatnak. Emellett azután 
az anyag könnyen elaprózódik úgy, hogy inkább csak egyes 
nagyobb csoportokra vonatkozólag nyújthat értékesebb fel- 
világosításokat. Ha azután az egyes foglalkozások általános 
veszélyességének a kérdésénél továbbmenve az egyes foglal- 
kozások magas halandóságának az okait is fel akarjuk derí- 
teni, vagy ezeket az adatokat éppen arra kívánjuk felhasz- 
nálni, hogy egyes munkanemek és különböző munkafeltételek 
hatását a munkások egészségére közelebbről megismerjük, 
akkor az anyagnak technológiai szempontok alapulvétele 
mellett való további részletezése válik szükségessé, mivel 
azután az adatok még inkább szétforgácsolódhatnak. 

Ha már ott, ahol a felvételek biztos alapon történnek és 
magában az anyag  ilyképpen  megfelelő, nagy nehézségekkel 
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jár a foglalkozások szerinti halandóság, illetőleg a foglalkozá- 
sok veszélyessége kérdésének, valamint a rokonkérdéseknek a 
megoldása, akkor természetesen majdnem a legyőzhetetlenség 
fokát érik el ezek a nehézségek ott, ahol a halálokok meg- 
állapítása nem történik az egész vonalon megbízhatóan és a 
halálokok nomenclaturája sem megfelelő. Itt már maga az 
alapanyag az, amely számtalan hibaforrást rejt magában és 
jgy már eleve nagy mértékben veszélyezteti a leggondosabb 
feldolgozásoknak az eredményeit is. Hogy ez hazánkban így 
van, azt mindenki beláthatja, ha meggondolja azt, hogy ná- 
lunk a haláleseteknek majdnem felére vonatkozólag nem orvos 
állapítja meg halálokot; aki pedig ismeri a halálokok felvé- 
telénél nálunk alkalmazott nomenclaturát, az is egy pillan- 
tással meggyőződhetik arról, hogy az mily kevéssé alkalmaz- 
kodik az ipari viszonyokhoz; hiszen a legtöbb ipari beteg- 
séget hiába keressük ebben a jegyzékben. 

Központi statisztikai hivatalunkat ezen nagy hiányok 
sem gátolták azon dicséretes törekvésében, hogy világot vetni 
igyekezzék a különböző ipari foglalkozások veszélyességére, 
illetőleg az egyes foglalkozások halandóságára. Az első kísér- 
let ez irányban 1897-ben történt, midőn a hivatal a halál- 
eseteket foglalkozások szerint feldolgozta. Az anyag benrejlő 
hiányán kívül itt azonban a feldolgozás időpontjával össze- 
függően maga a feldolgozás is nagy hiányt mutat; neveze- 
tesen mellőztetett az egyes foglalkozásokban történt halál- 
eseteknek a viszonyítása az illető foglalkozásokban elfoglalt 
népességhez, tehát az élőkhöz; igen természetesen, mert az 
1897-ik év az 1890-ik népszámlálási évtől nagyon távol esvén, 
ezen viszonyításnak nem lett volna értelme. Ezen a hiányon 
a hivatal azután olyképp igyekezett segíteni, hogy a halálesetek 
alapján kiszámított százalékok mellé odaállította az 1890-ik 
évi népszámlálás alapján az egyes foglalkozásokra vonatkozólag 
nyert százalékokat, ami azonban természetesen lényegileg 
semmit sem segített a fenti hiányon. Mindennek daczára bizo- 
nyos eredmények már ezen feldolgozás alapján is kitűntek: 
így nevezetesen, hogy csak egyet említsünk, erősen kidom- 
borodott a napszámosok igen magas halandósága, amely azok 
alacsony és bizonytalan keresetével, hosszú munkaidejével és 
egyébként is kedvezőtlen életviszonyaival függ össze. 

  Az 1900-1902-ik évi népmozgalmi adatok alapján meg- 
ismételt újabb kísérlete a statisztikai hivatalnak természetesen 
ismét az anyag ezen belső hiányaiban szenvedett. De ismét 
ezenkívül jelentkezett egy feldolgozási hiba is, nevezetesen a 
korszerinti tagozódásnak a figyelmen kívül hagyása. Ez pedig 
ismét elhomályosítja az eredményeket, mert az egyes foglal- 
kozásokban más-más korosztályok állanak előtérben, és ter- 
mészetesen a veszélyesség különböző   fokáról tesz   tanúságot 
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az, ha nagy a halandóság egy foglalkozási ágban, amely 
főképp fiatalabb munkásokat foglalkoztat, mint hogyha ott 
erős a mortalitás, ahol sok a magasabb korú egyén. 

Arról a készségről tanúskodik, melylyel központi statisz- 
tikai hivatalunk sociális viszonyaink felkutatásában a társada- 
lomnak rendelkezésére áll, az a körülmény, hogy a jelzett 
nagy nehézségek daczára a hivatal igazgatója, VARGHA GYULA 
készséggel vállalkozott az ipari lakosság foglalkozások szerinti 
halandóságának a feldolgozására akkor, amidőn a Törvényes 
Munkásvédelem Magyarországi Egyesülete 1910. őszén ez 
irányban hozzája fordult, hogy a hivatal segítségével ily ter- 
mészetű adatokat mutathasson be a drezdai nemzetközi 
egészségügyi kiállításon. A hivatal igazgatója, mint oly tudós, 
akit a nehézségek a munkától vissza nem riasztanak, hanem 
inkább újabb kísérletek tételére ösztönöznek, azon igyekezett, 
hogy kiküszöbölje ezúttal a legnagyobb hibaforrást, amely az 
előző feldolgozásoknál, amint már említettük, abból szárma- 
zott, hogy nagyrészt nem orvosok állapítják meg a halál- 
okokat. Ez sikerült is neki az által, hogy a drezdai kiállítás 
czéljaira készült feldolgozásnál nem vette alapul az egész 
országra vonatkozó adatokat, hanem csupán a törvényható- 
sági városokra szorítkozott és így oly góczpontokat ölel föl 
ez a feldolgozás, amelyekben a halálokok megállapítása szak- 
szerűen történik. Ezzel a legújabb feldolgozás értékét tekintve 
erősen kimagaslik az előbbiek fölött. 

Természetesen tökéletesnek az ennek daczára nem mond- 
ható. Először is nem voltak megszüntethetők azok a hátrá- 
nyok, amelyek a halálokok meg nem felelő nomenclaturájá- 
ból származnak; ezt a hiányt sehogysem lehetett orvosolni. 
Másrészről azután az időpont, amelyben a feldolgozás tör- 
tént, ismét azt a nehézséget támasztotta, amely már 1897-ben 
is jelentkezett; t. i. az 1910-ben majdnem közvetlenül a 
népszámlálás előtt eszközölt feldolgozás nem támaszkodha- 
tott a 10 év előtti népszámlálás adataira, minélfogva az élők- 
höz való viszonyítástól magától értetődőleg itt is el kellett 
tekinteni. De magában a feldolgozás körének a törvényható- 
sági városokra való szorítása, mely a feldolgozásnak bizto- 
sabb alapot nyújtott, egyúttal új hibaforrást is hozott magá- 
val: t. i. az anyag elaprózásához vezetett egyes esetekben. 
A statisztikai hivatal igyekezett ugyan segíteni az által, hogy 
nemcsak egy évnek az adatait, hanem az 1901 − 1909. idő- 
szak haláleseteit dolgozta fel; mindazonáltal ez a hiány egyes 
foglalkozási ágakban igen erősen jelentkezik. Összesen 36.580 
haláleset került feldolgozásra; ezek közül 9518, tehát több, 
mint az anyag negyedrésze, a vizsgált kérdés szempontjából 
nem volt hasznosítható, mert bár halálokok szerint részletezve 
van, a foglalkozások szerinti részletezése a túlságos elaprózó- 
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dás veszélye folytán nem volt keresztülvihető. Csak kilencz 
foglalkozás szerepel az összeállításban 1000-en felül levő 
halálesetekkel, és csak három foglalkozás van 500-on felüli 
halálesettel képviselve, a többinél pedig még kisebb a feldol- 
gozott esetek száma. Midőn azután az egyes foglalkozások- 
ban megállapított ily csekély számú halálesetek az egyes 
halálokok között szétosztattak, akkor természetesen nem egy- 
szer igen jelentéktelen számok kerültek ki, melyekre valóban 
alig lehet az illető foglalkozás és a kérdéses halálok gyakori- 
sága közti viszonyra következtetést vonni. Némely foglalko- 
zásokban ez egyes halálokokra vonatkozólag kiszámított százalék 
mindössze néhány, 50-60, néha azonban 5-10, sőt még 
kevesebb haláleseten  nyugszik. 

Természetesen ezek figyelembevételével kell nézni azokat 
az eredményeket, amelyeket ez az újabb feldolgozás nyújtott. 
Amit belőlük mindenekelőtt megállapíthatunk, az a gümőkór 
óriási elterjedettsége az ipari népesség körében. A vizsgált 
36.580 halálesetből 13.609 jutott a gümőkórra, ami 36.6%-nak 
felel meg. Ez a százalék jóval fölötte van annak az arány- 
nak, amelyet a gumókor általában az egész népességre vonat- 
kozólag a halálokok közt elfoglal és amely az utolsó nép- 
mozgalmi adatoknak megfelelően 25% körül van. Csak egy 
foglalkozás van, a szűcsöké, ahol a feldolgozás szerint 
25%-on alul van a tüdővészhalandóság. Ez azonban éppen 
egy csoport, amelynél ez a százalék összesen 318 haláleset 
alapján, melyekből 71 esett a gümőkórra, állapíttatott meg 
és így kevésbbé megbízhatónak látszik. Csodálatosképpen 
ezután a fazekasok következnek 29.9-kal; ez azonban 
ismét egy oly csoport, melyben összesen 336 halálesetből 
szűretett le ez az eredmény, 87 gümőkor-halálozási eset 
alapján. Tudvalevő dolog, hogy a fazekasok tüdővészhalan- 
dósága igen magas és hogy példának okáért Angliában 
éppen az agyagipari kerületek nagy tüdővészhalandósága volt 
az, amely már régebben a kormány figyelmét ezen foglalko- 
zások nagy veszélyessége felé terelte. Tehát már az első 
pillantásnál, amelyet az adatokba vetünk, erősen érezteti hát- 
.ranyos és az adatok megbízhatóságát veszélyeztető hatását 
az anyagnak az elaprózódása. Csak kevéssel van 30%-on 
alul a mészárosok és hentesek tüdővészhalandósága, míg a 
többi foglalkozási ágakban mindenhol 30%-on felül van a 
gümőkórhalandóság és egyes foglalkozásoknál, mint a czím- 
festőknél és mázolóknál, szobafestőknél, üveggyártással foglal- 
kozóknál, kovácsoknál, lakatosoknál és gépészeknél a 40%-ot 
is felülmúlja,   a   borbélyoknál  és   fodrászoknál  pedig   éppen 
57.9%-ra rúg. Az utóbbiak igen magas tüdővészhalandóságát 
már egyébként  az   1897.   évi   feldolgozás   is   megállapította 
úgy,  hogy az újabbi adatok csak megerősítik az ez irányban 
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már nyert előbbi eredményt. A borbélyok és fodrászok igen 
magas tüdővészhalandóságát a külföldön is észlelték és OGLE 
azt annak tulajdonítja, hogy zárt levegőben vannak állan- 
dóan és sok hajat lélekzenek be. Valószínű, hogy zárt leve- 
gőben töltött hosszú munkaidejük erősen hajlamosítja őket 
a tüdővészre, de úgy hiszem, nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy nagyrészt gyengébb egyének fordulnak ezen 
foglalkozás felé és így a hajlamot sokszor magukkal hozzák. 
Bizonyára szerep jut magas tüdővészhalandóságukban annak 
is, hogy közelről érintkeznek állandóan a nagyközönséggel, 
és egyébként is elgyengített szervezetük a sok tüdővészes 
vendég útján folytonos fertőzésnek van kitéve. 

Az egyéb fertőző betegségekre vonatkozólag nyert adatok, 
sajnos, kevés támpontot nyújtanak következtetésekre. Össze- 
sen 1083 esetről van szó, melyek a számos 'foglalkozások 
között rendkívüli módon szétforgácsolódnak annál is inkább, 
mert 320 eset az egyéb foglalkozások rovata útján a rész- 
letes feldolgozásból kiesik. 

A gümőkór után legmagasabb százalékkal szerepelnek a 
vérkeringés zavarai: a szívbaj, szívszélhűdés, szívbénulás stb., 
összesen 11.4%-kal. Legerősebben a fazekasoknál lépnek fel, 
ahol 15.5%-ra emelkedik az arányuk; nagyobb mértékben 
találjuk ezenkívül a korcsmárosoknál, vendéglősöknél, kávésok- 
nál és bormérőknél, továbbá a mészárosoknál és henteseknél, 
pékeknél, tehát oly foglalkozási csoportokban, ahol a mérték- 
letlenség iránti hajlam magasabb fokban mutatkozik. A ven- 
déglősöknél és bormérőknél ez részben magával az üzlettel 
jár, a mészárosokra és hentesekre vonatkozólag angol adatok 
alapján BERTILLON megállapította azt,1) a pékeknél az éjjeli 
munkával függ össze, a fazekasoknál pedig főképp a kemen- 
czében végzett munka után jelentkezik igen nagy szomjúság. 
Hogy ezek a bajok a munkások mértékletlenségével mily 
mértékben függnek össze, mutatja az, hogy legkisebb arány- 
ban a magasabb műveltségi fokon álló könyv- és kőnyom- 
dászoknál, valamint a borbélyoknál és fodrászoknál lépnek 
fel. Megerősíti ezt a feltevésünket t. i. a mértékletlenség nagy 
szerepét ezen bajoknál, az a körülmény is, hogy általában 
ugyanezen foglalkozásokhoz tartozók mutatják a legnagyobb 
halandóságot az emésztőszervek megbetegedéseiből kifolyólag 
is. Itt a korcsmárosok és bormérők, kávésok állnak a legelső 
sorban, azután jönnek a pékek, a mészárosok és hentesek, 
valamint a fazekasok, kiknél közismert dolog, hogy az ólom- 
kolika alakjában az ólom mily kedvezőtlen hatással van az 
emésztő szervekre. Csatlakozik a fenti foglalkozásokhoz még 
 

l) V. ö. De   la   morbidité et de la mortalité par profession. Journal de 
la Société de statistique de Paris. XXIII. année. (1892.) 366. old. 
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kettő: a szűcsipar és a szövő-fonóipar, hol valószínűleg a 
árt levegőben való dolgozás és kevés mozgás hat kedvezőt- 
lenül az emésztőszervekre. 

Az idegrendszer betegségei szintén magas százalékkal 
részesednek az összeállításban; átlag 10.3%-a a halálesetek- 
nek ezekre a betegségekre esik. Különösen előtérben állnak 
azok a fazekasoknál, a korcsmárosoknál, vendéglősöknél és 
kávémérőknél, továbbá a mészárosoknál és henteseknél, vala- 
mint a czímfestőknél és mázolóknál és a pékeknél. Legkisebb 
mértékben a könyv- és kőnyomdászoknál, valamint a szövő- 
és fonóiparban lépnek fel. 

Némi hasonlóságot mutat ez a csoport tehát az előbbivel, 
mi annyiban érthető is, hogy ezek a bajok igen gyakran 
szintén a mértékletlenséggel függnek össze. 

A légzőszervek betegségei 9.4%-kal szerepelnek. Leg- 
nagyobb mértékben a molnároknál találjuk azokat, mint 
halálokokat, hol 15.9%-ra rúg a részesedésük. Az átlagon 
felül vannak még a takácsok, posztó- és szőnyegszövők, a 
fazekasok, a kőművesek, a szűcsök, a pékek, az asztalosok, 
ácsok, bognárok és esztergályosok is. 

Sorrendben ezután jellegzetes módon az erőszakos halál- 
nemek következnek. A gyufagyártástól eltekintve, mely az 
egész összeállításban csak 71 munkással szerepel és 8 erő- 
szakos halálesettel, a kőművesek vezetnek, kiknél majdnem 
10 százalékra rúg az erőszakos haláleseteknek az arányszáma. 
Ezzel egy közismert sajnálatos körülmény nyer statisztikai 
megerősítést, t. i. az építkezéseknél mutatkozó vigyázatlansá- 
goknak és vétkes mulasztásoknak a nagy száma. Sok a bal- 
eset ezenkívül a szobafestőknél is, ahol maguknak a munká- 
soknak a vigyázatlansága folytán a létrákról való leesés okozza 
gyakran a többé-kevésbbé súlyos baleseteket. Érthető az is, 
hogy a kovácsoknál, lakatosoknál és gépészeknél ugyancsak 
sók a baleset. Kisebb jelentőséget tulajdoníthatunk annak, 
hogy a borbélyok és a fodrászok is 7.5%-kal szerepelnek a 
balesetek között, mert ez az összesen 57 haláleset alapján 
nyert eredmény inkább az esetlegesség bélyegét viseli magán. 
átlag fele körül mozog a baleseti hányad a szövő-fonó- 
iparban, a szűcsöknél és nem nagyon sokkal magasabb az 
a fazekasoknál, valamint a czipészeknél sem. 

A többi halálokok közül még csupán a rossz indulatú 
daganatokat akarjuk felemlíteni, amelyek összesen 5.4%-kal 
szerepelnek. Erősen kimagaslik a szűcsök hányada 7%-kal, 
továbbá az asztalosoké, bognároké, valamint esztergályosoké 
6%-al és a szobafestőké 6.4%-kal. Az átlagon felül van a 
kocsmárosok, vendéglősök, kávésok és bormérők, a kőműve- 
sek, mészárosok  és  hentesek,   valamint a szövő-fonóiparban 
foglalkozók részesedése is. A kéményseprők több helyen ész- 
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lelt rákjára vonatkozólag adataink felvilágosítást nem nyúj- 
tanak, mert ez a foglalkozási ág külön feldolgozva nincsen. 
Helyszűke folytán a feldolgozás egyéb részleteire itt nem 
térhetünk ki. Az anyag egy része a Munkásügyi Szemlében 
meg fog jelenni. 

Heller Farkas. 




