
                      161 

Hoffman Géza cs. és kir. osztrák-ma- 
gyar vicekonzul Chicago: Az első 
állami fajhygieniai hivatal. 

– A Szociálpolitikai Szemle eredeti közleménye. – 

Az Északamerikai Egyesült-Államokban nem- 
csak a közvélemény van megnyerve a modern haza- 
szeretetnek tekintett fajhygieniai eszméknek, hanem 
a hatóságok is törekesznek kormányrendeletek utján 
faj-hygienia elveket szolgálni, aminek legjobb bizony- 
ságai azok a hivatalosan, többnyire igen melegen párt- 
fogolt rendszabályok, amelyeknek célja: megakadá- 
lyozni a kevésbbé alkalmas elem továbbtenyésztését. 
Tudvalévő, hogy már az Unió kilenc államában van 
törvény a szociális szempontból „untauglich” egyének 
sterilizálására és kilenc államban ilyenek házasság- 
kötése is el van tiltva. További öt államban pedig ezidö- 
szerint van a törvényhozás előtt sterilizálási törvény- 
javaslat,   amelynek  a   sorsa  még  nincsen   eldöntve.*) 

New-York államban most már saját hivatala van 
a fajhygieniának: az első ilynemű hivatal a világon. A 
címe: Bureau of Analysis and Investigation”, de rövi- 
den csak ,.Eugenics Bureau”-nak hívják és célja első- 
sorban fajhygieniai ismereteket hivatalosan terjesz- 
teni. Első kiadmányát (The Bureau of Analysis and 
Investigation: Its Purpose and Field, Eugenics and 
Social Welfare, State Board of Charities, Albany N. J.. 
1912., 5. oldal) mint történelmileg nevezetes okmányt 
kivonatosan itt közlöm. 

„Hogy jobban megértsük szellemi és erkölcsi va- 
lónkra oly végzetes bajok eredetét és annak a szerepét, 
amelyet a faj fejlődésében játszanak, végül hogy meg- 
felelő óvszabályokat lehessen alkalmazni, evégből szük- 
séges az emberi átöröklés adatait analyzálni, rendezni 
és megvilágítani . . . 

1911 július 12-ikén elhatározta az állami jóté- 
konysági hatóság az ő negyedévi ülésében, hogy 
analyzáló és kutatóhivatalt létesít, különös tekintettel a 
fajhygieniára. 

Ε hivatal feladatai a következők: 
1. Adatok beszerzése az állami intézetekben el- 

helyezett defektusos egyénekről és azokról, akiknek 
ilyen intézetekben volna a helyük, hogy az intézetek 
vezetőinek olyan adatok álljanak rendelkezésére, ame- 
lyek megkönnyítik az elhelyezettek megfelelő kezelését 
és kiképzését. Továbbá, hogy miheztartás nyújtassák 
olyan családokkal és egyénekkel szemben való eljárás- 
ra, akik nincsenek ugyan nyilvános intézetek őrizeté- 
 

*) Legközelebb megjelenik J. F. Lehmannál, Münchenben 
Fajhygiene az Egyesült Államokban című könyvem, amelyben 
az idevágó szabályokat   és ezek végrehajtását ismertetem. 

ben, de akiknek környezete és helyzete az erkölcsök és 
az állam jövője szempontjából veszélyt rejt magában. 

2. Vizsgálni az összefüggést az értéktelenség kü- 
lönféle alakjai és a szegényügy problémái között, ada- 
tokat gyűjteni az epilepsia, szellemi defektusok és 
egyéb leromlási tünetek területéről és megfelelő rend- 
szabályokat ajánlani. 

3. Segíteni és biztatni a helyi hatóságokat és az 
illető családokat a segélyre szoruló defektusokkal 
szemben  teljesítendő kötelességük gyakorlatában. 

4. Vizsgálni az elfajzás okait összefüggésben az 
átörökléssel és a környezettel, megállapítani, hogy 
mely családokban örökletesek ezek a defektusok és 
mely vidéken a leggyakoriabbak az ilyen családok. 

5. Pontosan megszámlálni a gyöngeelméjüket és 
epileptikusokat és állandó kimutatást vezetni. New- 
York állam defektusos családairól. 

6. Időről-időre statisztikai munkákat nyilvános- 
ságra hozni a szegényügyről és egyéb kérdésekről a 
további törvényes intézkedések és defektusos rétegek 
elhelyezésére szolgáló új intézetalapítások szükségessé- 
gének bebizonyítása  végett. 

Az állami jótékonysági hivatalnak alávetett köz- 
és magánjótékonyság összkiadásai New-York állam- 
ban az elmúlt évben meghaladta a 24 millió dollárt és 
e kiadások évről-évre egy millió dollárral növekednek. 
A lakosságnak kb. 2%5-ról intézetekben történik gon- 
doskodás és további 2%-át községekből támogatják. 
Semmi kétség, hogy a köz- és magánjótékonyság nagy 
része a defektusos osztályok és örökletes elfajzottság 
támogatására megy, miután szaktekintélyek állítása 
szerint a segélyre szorulók egy harmadrésze szellemi- 
leg defektusos és a különféle javítóintézetekben elhe- 
lyezettek 25%-a örökletesen gyengeelméjű. 

A jó kormányzat népének nemcsak közvetlen jó- 
létét tartja szem előtt, hanem a jövendő polgáraira is 
tekintettel van és így a faj javítására törekszik. A köz- 
jó kívánja, hogy a degeneráltak továbbszaporodása 
megakadályoztassák. A társadalom nem felelős a gyen- 
geelméjüek első generációjáért, de tekintettel arra, 
hogy a degeneráltak 75%|-a úgy örökölte defektusát, 
az évenként születő nagyszámú degeneráltakért már 
igenis felelőssé tehető a társadalom. 

Minden emberi lénynek megvan az a joga. hogy 
.,jól született” legyen, más szóval, hogy egészséges 
testben egészséges lelket örököljön. Mindkettő a jó 
„anyag”-ot föltételezi és mindkettő kedvező környezet°f 
és fejlődést igényel. Köztudomású, hogy a szellemileg 
defektusos egyének gyermekei öröklött hibájuk folytán 
segélyreszorulókká, bűntettesekké, prostituáltakká és 
alkoholistáikká válnak. A faj nemesítése és az állam- 
nak fölösleges adótehertől való megszabadítása végett 
az értéktelen népelemeket ki kell kapcsolni a szaporo- 
dásból és a fajhygienia szabályait kell alkalmazni, 
hogy erős, egészséges és derék embereket neveljünk. 
Ez igazi jóléthez fog vezetni és a jövendő idők polgá- 
rainak boldogulásához. 

Angolországban bebizonyították, hogy a gyönge- 
elméjüek majdnem mégegyszer olyan gyorsan szapo- 
rodnak, mint a népesség általában és ugyanez a hely- 
zet az Egyesült-Államokban is. A gyöngeelméjűek a 
természettől fogva termékenyek és ezeket a szapo- 
rodás megakadályozása végett el kell különíteni.” Né- 
hány átörökitési példa ismertetése és két tabellával 
való magyarázása után így végződik à röpirat: „Mi- 
után az új hivatal avégből alapíttatott, hogy az állam- 
nak   szolgáljon és azoknak segítségére legyen, akik a 
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szociális haladáson dolgoznak, ennélfogva szívesen 
szolgál minden érdeklődőnek fölvilágositással a faj- 
hygienia felől. 

Capitol, Albany, N. J., 25. April,  1912. 
Azóta még egy kiadmánya jelent meg a hivatal- 

nak  a  degeneráltak   intézeti   elhelyezésének   jelentősé- 
géről. 

New-Jersey és Utah államokban is tervbe van 
véve hasonló intézetek alapítása. Kaliforniában az 
egészségügyi hivatal dolgozott ki ilyen tervet a tör- 
vényhozás elé terjesztés végett ,,ámbár kédéses, hogy 
1913 elég érett lesz-e már ilyen vagy hasonló törvény 
számára.” Ez a terv orvosi vizsgálattól akarja függővé 
tenni a házasságkötést és mindenki, akinek a beszer- 
zett orvosi vélemény alapján megtagadnák a házasság- 
kötéshez szükséges engedélyt, a létesítendő faj-hygie- 
niai hivatalnál kérheti egészségi állapotának felül- 
vizsgálatát.*) 




