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Faiegd,szsegtigy es faiegd,szsriglan.

Az al{hbiakban ismertetett kcinyv eur6pai sz6sz6l6ja akar
lenni az Eszakamerikai Egyestitt-Attamot< fajeg|,szslgngyi ̂ ot-
galmainak 6s intlzkedlseinek, melyek a fajeglszslgtan bizo-
nyos tuclom6nyos me 96ll apitdsainak gyakorlati kcivetkezm6nyei.
De kcivetl<ezm1nyei els6sorban ama vil{gfolfog6snak is, mely
az egyedet a koz6ss6g szempontjdb6l iteli meg s az egyed
szabadsdgdl 6s 6rdekeit a kcizciss6g 6rdekeinek folt6tleniil al6-
rendeli: az egyed v^n a kcizciss6g6rt s nem a kozosslg az
egyedek6rt; nagy 6rt6k az egy6nis6g is, mely az egyedben
lakozik, de sokkal nagyobb 6rt6k a faj fonmaradrisa es fejl6-
d6se; a fajnak, mint teremtd gondolatnak, egy adott esetben
val6 megnyilatkozdsa az egyedben kifejl6d6 egy6nis6g, - egy
adott eset a szdmlalan lehet6s6g kozlJ,l. E vil6gfrilfog6s n6l-
ktil, mely mind tobbek lelk6ben h6dit teret an6lkiil, hogy
6szrevenn6k, a fajeglszs6gtan tudom6nyos kdvetelm6nyeinek
soha 6s sehol sem thmadhatna viszhangja fajeg6szs6giigyi
int6zked6sekben.

Az Eszakamerikai Egyestilt-Atlamokban is 6ppen csak az
e1s6 16p6sel< tcirt6nnek a fajegl,szs6gngy ttjdn, m6gis tdbb
tort6nik m6ris, mint Eur6p6ban brirhol. Nem az|rt, mintha a
t6rsadalmias (socialis) szellem jobban |thatnd ot| az embere-
ket, mint Eur6pa mfiveltebb orszflgaiban; s6t ott az egyedies
(individualis) vil6gfolfogits trilzdsai bizonyos ir6nyokban m6g
nagyobbak. Azonban nagyobb ott a kezdem6nyez6, a v6lIal-
koz6 szellem is 6s kisebb a koczkdzatt6l val6 f6lelem. V6giil
azt sem kell felednrink, hogy ott bizonyos olyan intlzkedlsek
keresnek a fajegbszslgUgy 6rdekeiben kdponyeget, melyek a
szerecsenek elleni gyiildletben fogantattak a szerecsenekt6l
val6 t6lelem 6ltal.

irta a sz6ban l6v6 kcinyvet Horm,rauw Gtzt hazdnkfia,
jelenleg cs. es kir. osztrdk-magyar alconsul Berlinben, aki
hosszabb ideig 6lt oda6t s akinek ugyancsak amerikai viszo'
nyokr6l magyarul is jelent m6r meg egy igen 6rdemes mun-
kdja (Csonka wu,nkd,sosztd,ly, az ancerikai wagyarsd'g. 80,
410 pp. Kiadta a Magyar Kozgazdasilgi 'I6rsas6g. Budapest,
1911). Mostani kdnyv6ben f6leg a fajeg6szs6giiggyel foglalko-
zik; de bevezet6siil - a kozkelelf fogalmakkal, n6hol a nem
kev6sbb6 kozkelet1, fogalomzavarral - el6re bocs6tja a 

.faj-



eg6,szs1glan rcivid foglalatilt (l-13. l.). Miel6tt ismertetn6m
magdt a kcinyvet, melyet llvezettel6s okul6ssal olvashat min-



lyainal< elhdrilflsa. A fejl6d6st, fdlt6teleinek megvon6sa 6ltal,

krjit6s meleg6re keriil, a fejlSd6s rijra megindul 6,s 2l nap
alatt l6trehozza a kikel5 kis csirk6t. Legtobb tyriktojris {ejl6-
d6se azonban, ha 8 h6tn6l tov6bb van a krjltes melege n6lktil,
nemindulism6tmega kcilt6s meleg6n sem. Benne a csira elhai.
Vannak 6llatok, melyeknek fejl6d6se a fejl6d6snek magasabb
fok6n is megakaszthat6 a hSm6rs6kletnek csdkkent6se illtal,hogy
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a )teo akedvezS h6m6rs6kleten ism6t meginduljon 6s a rendest6l
el nem t6r6 szervezetet eredm6nyezzen a fej16d6s. Sz6mos
6Llat fejl6ddse, ha az ahhoz sziiks6ges folt6telekben fejlSd6s
kcizben ingadozhs 6ll be, gy<inge vagy lorzalaktil.Lsokravezet.
A fejl6d6s fcilt6telei minden fokon azonosak a szervezet
egbszslglnek folt6teleivel. A tov6bbfejl6d6s fcjlt6telei 6ppen
:Jgy villtoznak, mint az eg6szs6g folt6telei a fejl6d6snek
knl6nboz6 fokain. Amig a kis csirke a toj6sban van, egesz-
s6g6nek 6s tov6bbfejl6d6s6nek egyarhnt legkedvezSbb h6m6r-
s6k a 39 C0, vLltakozva koronk6nt 6s rovidebb id6re 32 cel-
siusfokig val6 lehiit6ssel. A toj6sb6l m|r kikelt kis csirke
azonban elpusztul, ha 39 foknyi melegen tartjuk. Igy van ez
a fajfejl6d6ssel is. Csak eg6szs6ges nemzed6l< hozhat l6tre
oTyan nemzed6ket, mely a fajfejl6d6s ittjhn a megelSzS nem-
zed|khez k6pest a1<kor6t haladt, anrekkor6t haladnia fajis{ga
6s m6r el6rI fejl6d1si foka megengedi. Mert a kifejlSdbshez a
rendes kortilm6nyek kozott megkivrintat6 id6 jellemz6 az 616-
l6nyek mindenik fajLra nlzve: egyedi fejl6d6siikben kimg-
tathat6lag, fajfejl5d6si.ikben minden val6sziniis6g szerint. Es
pedig kiildncisen jellemzS a kifejlSd6shez megkiv|ntato legke-
vesebb id6; ezen tril gyorsitani a fejl6d6st semmif6le eszkozzel
nem lehet; de lehet, amint mond6m, lassitani. Amidiin a fej-
l6d6st l|tszolag gyorsitjuk, nem tesziink egyebet, mint elh6-
riljuk az al<addlyokat, melyek lassitott6k volt, vagy megadjuk
a folt6teleit, melyeknek hi|nya nem engedte volt meg, hogy
teljes gyorsasilghval haladjon. Azonban a fejl6d6snek, ism6t-
lem, nincs m6s fdlt6tele, mint ami fdlt6tele az eg1szslgnek 6s
az lletbenmarad6snak a fejl6d6s illet6 fok6n. NIi m6s a beteg
vagy a nem kiv6natos szernpontb6l rendkivtili egyedek kire-
keszt6se a jovendd nemzed6k lltrehozdshnak foladat6b6l, mint
a jdvend6 nemzedlk eg6szs6g6nek biztosit6sa ? Es mi volna
mds a legkiv6natosabb egyedek p6rosit6sa 6s szaporas6guk
el6mozdithsa, mint a faj 6letben mar adhsdnak biztosit6sa ? Fon-
rcbb idezeft dolgozatomban a faj eg6szs1gtan6r6l kifejtettem,
hogy a term6szetes kiv|logat6dhs nem egy6b, mint az alkal-
mazkodhsnak egyik m6dja 6s ez61ta1 az lletbenmarad6snak
egyik fdlt6tele. Csak ennyiben frilt6tele a tov5bbfejl5d6snek is.
De annak nem el5id6z6je; mert nagy hiba az alkalnazkod6st
a fejl6d6ssel dsszet6veszteni.

Aterm1szetes kivdlogat6dhsnak,6s 6ppen fgy a tudatos
viiogatitsnak, mely polg6rosult t6rsadalmakban a mindink6bb
csokken6 term6szetes kivhlogat6dhs hely6be 16p, ha az euge-
nika kcivetelm6nyei megval6sulnak, a jelentSslglI id1zett czik-
kemben a klvetkez6leg foglaltam 6ssze (275. l.): >A kiv6lo-
gat6snak mds a jeJent6s6ge. Az, hogy a kiv6logatott legalkal-
masabbak nemcsak az llelbenmaradast, hanem a tov6bbfejl6-
d6st is legink6bb biztositjdk, amely azonban nem a mi tet-
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sz6si.ink 6s akaratunk szerint irrinyul. E fUggetlen tov6bbfej-
l5d6s leggyorsabb akkor, ha az illet1 fajnak minden nemze-
d6ke a faj legkiv6l6bb k6pvisel6inek lehet6 legnagyobb szdmht
tartalmazza. Sildny egyedekb6l 6n5 fai meg6ll a tov6bbfejl6-
d6s ftj6n. M6r pedig minden fajnak van bizonyos hajland6-
sAga az elkorcsosul6sra, ha m6r el6rte a fejl6d6snek valamely
magasabb fok6t. Ennek a hajland6s6gnak csak egy ellensrilya
van: minden adott nemzed6kben a legjobbak kiv6logathsa a
kovetkez6 nemzedlk l|trehozds{na, vagy legal4bb is a faj
csek6lyebb lrtlkfi k6pvisel6inek kirekeszt6se a kcivetkez6 nem-
zedbk l6trehozdshnak foladatflb6L Ez ellensrily pedig csak
akkor alkalmazhat6, ha minden nemzed6k a lehet6 legnagyobb
szilmi egedb6l 6s egy6ni tulajdons6gok szempontj6b6l lehet6-
leg ki.ildnboz6 egyedekbfl e[. A legkiv6l6bb egyedek ut6dai
ban legnagyobb az egy6ni villtozatosshg.. .. Nagy 6rdek
tehr4t, hogy a kiv6natos egy6nis6gek minbl szdmosabb ut6dot
hagyjanak; csek6ly sz6mu ut6d kcizott csek6ly szitmmal fog
akadni olyan, melyben a szil6i tulajdonsdgok csoportosulata
(combinati6ja) szintln kivril6 egy6nis6get fog eredm6nyezni.<<
Az egybni kiv6l6s6gon itt nem a mindig egyoldahi 6s alkal-
mazkodhsra k6ptelen genie-t 6rtettem, hanem az igazi talen-
tumot, melynek legjellemz6bb von6sa a sokoldalfshg, illet6leg
az alkalmazkod6k6pess6g. Az igazi talentumban a sokoldahi-
s6g nem az er6nek sokfel6 forgficsolflsdban, hanem abban
hlL,hogy benne a szilkslg szerint a legkUltinblz6bb 6rt6kes
tulajdonok nyilatkoznak meg; hogy nem csup6n egy ir6nyf,
egyf6le munk6ss6gra k6pes; de k6pes azErt arrais, hog-v min-
den erej6t kitaft6an egy bizonyos munk6ra forditsa. Es egy
eg6szs6ges t6rsadalomban az emberi k6pess6gek legki.ilonbci-
z6bb irhny,t megnyilv6nul6saira meg kell lenni a m6dnak 6s
alkalomnak. Ez is egy folt6tele afaj eg1szs6g6nek, mert azilyen
t6rsadalmi rend nem selejtez ki semmif6le kiilcinleges k6pess6-
get, mint fdldslegest, 6s igy nem dugja be az egyedi v6lto-
zatossSgnak forri"sait.

Igy vezet vissza a f.ai eg1szs1g6hez mindaz, amivel csak
foglalkozhatik az eugenika lszszeriien 6s tudom6nyos alapos-
sSggal, menten minden nyegle ig6rget6st6l. Nagyon helyes
teh6t az eugenikaval6di 6rtelm6t a fajeglszslgtan sz6val adni
vissza magyarul 6s igy korlfitozni. Amely korliltozhs azonban
nem zdrja ki, hogy a fajeglszs6gtigvnek rendkivtil sold6le
t6nyez6t ne kellene figyelembe vennie.

A fajeg6szslgtan a maga tudom6nyos anyagQrt egyafttnt
kolcs<jnzi az lletludomdnynak 6s a tdrsadalomtannak legkiil<in-
boz6bb tertileteir6l; benne a saj6tos, vagyis az, ami szdmhra
n6mi tudomr4nyos kiiliindll6st biztosit, nem egy6b, minttitgya: a
t6rsadalmi kotel6kben 616 ember testi alkotdsa az emberi
tovribbfejl6d6s szempontj6b6l. Az egyes ember testi alkot6si-
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val 6s fejl6d6s6vel foglalhozik az llettudominy, a collectivus
embel testi alkot6shval a fajegilszsilgtan, a collectivus ember
lelki alkotr4sfwal a tdrsadalomtan. A fajeglszsdg\ani ismeretek
gyarapodrisa tehht az 6lertudom6ny 6s a t6rsadalomtan hala-
ditSdt6L fUgg. A fajeg6szs6gtigy f<ilvirhgzbsa pedig a t6rsas
erkcilcs haldmin, a thrsaddmias vil6gfcilfogds uralmhn mrilik,
apon, hogy az emberi t6rsadalmakban mennyire tudja kiszo-
fitani a trirsadalmias (socialis) irdnyzat, rcividen a socialis-
mus az egyedies (individualis) irhnyzatot, rcividen az indivi-
dualismust.

Socialismus 6s individualismus: fogdomphr k6t ellent6tes
irilnyzat megjekil6s6re. T6liik ftiggetlen fogalomprir a demo-
kratia 6s az aistokratia. Egy harmadik fogalompdr az absolut
tismus 6s a constitutionalismus: mindeniknek t<ibbf6le formdja
6s lehet6s6ge, ugy.anazzal a l6nyeggel tobbf6le neve van.
A demokratihval osszef6r rigy a socialismus, mint az indivi-
dualismus- Az aristokratia ink6bb kedvez az individualismus-
nak, de az6rt a socialismust sem zdrja ki. Az absolutismus
is lehet demokrata 6s h6dolhat akdr az individualismusnak,
akfu a socialismusnak. A constitutionalismus viszont lehet
aristokrata, de e mellett vil6gfdlfogdsa 6s intlzrnlnyei ink6bb
felelhetnek meg a socialismus, minl az individualismus kcjve-
telm6nyeinek.

Aristokratia vagy demokratia, absolutismus vagy con-
stitutionalismus mag6ban v6ve meglehet6sen krizombcis az
emberi tov6bbfejl6d6s szempontiab6l. Jelent6s6get ebb6l a
szempontb6l csak az 6Ltal a k6rd6s 6,ltal nyernek, hogy egy
adott nemzet tov6bbfejl6d6s6t tcjrt6net6nek egy adott korsza-
kirban melyik szolg\lja inkr4bb ; mert az emberi tov6bbfejt6-
d6st csak adolt nemzetek szolgillhatjhk a maguk nemzeti
tovSbbfejl6d6se iital. Magyarors2ilg fejl6d6s6t petaaU ma
csakis a legszigonibb constitutionalismus szolgiihalja a leg6szin-
t6bb demokntifval kapcsolatban. De sohasem kozcimbds az
emberi tov6bbfejl6d6s szempontjhb6l a socialismus vagy indivi-
dualismus. Es pedig f6leg az6rt nem, mert a fajeg6szs6g a
fejl6d6snek legfdbb fdlt6tele 6s a fajeglszs6giigy kcivetelm6-
nyeinek megval6sit6s5.ra csakis a socialismus lesz minden

az az onmegtagadds, amit a kis lelkek 6s a trimeg oly igen
hajland6k kemlnyszivris6gnek bllyegezni.
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fajeglszsflgtani 6s fajeg6szs6gtig5ri irodalom igen gondos jegy-
zlklnek szenteli, miut6n megel6z6leg h6rom ftiggel6kben
(126-150. l.) k6zli l. Michigan iilam hhzass6gitrirv6ny6nek
(1905.) fajeg6szs6g0gyi vonatkozilsi 6. szakaszfit, 2. ki.ilcjn-
boz6 flllamok (Ind.iana l9O7., Kaliforni,a 1909., Connecticut
1909., Woshimgton 1909., Jorua l9ll., Neuada l9ll., New
Jjrt"!. l9ll., Nent-York 1912., Kansas 1913., Michigan.lglS.,
Eszaki Dahota 1913., Oregon 1913) torv6nyhozdsi.tint6zked6-
seinek sz6 szeinti szovegft, melyekkel bizonyos egy6neknek
szaporit6 k6pess6gi.ikt6l megfoszt6s6t rendelik el ; 3. az 1907.
6vi bevdndorl6si trirv6nynek 2. szakaszdt, mely folsorolja,
liiknek letelepUl6se lllos az Egyesi.ilt Allamokban az5rt, mert
testileg, szellemileg vagy erkdlcsileg nyomorfkok, illet6leg mert
6ket a vizsgii6 orvos szellemileg vagy erkcilcsileg als6bb-
rendiinek tal6lja.

A k<inyvnek tobbi r6sze (1-i25. l.) ot fejezel're osz-
lik: 1. a fajeg6szslgtan tudom6nyos alapja (l-13. l.\; 2. a
fajeg1szsfigl,tgyi nEzetek t1rh6dithsa az Egyesiilt Allamokban
(14-33. I ) ; 3. a hdzassirgnak fajeglszs6giigyi szab6Jyozdsa
(34-68. l.); 4. az als6bbrendii egyedek term6ketl-enit6se
(69-109. l.); f. a bev6ndorl6k megv6logathsa (110-125.1.).

Az els6 fejezet, mely a legrcividebb, a szerz1 sajht sza-
vai szerint sem kovetel tudomdnyos figyelembev6telt 6s inkSbb
csak arra val6 (X. l.), hogy a kcinyv tovdbbi fejezeteit a faj-
eglszs0gtanban (illet6leg az 6lettudom6nyban) nem jr4ratos
olvas6nak is 6rthet6v6 6s igy sz6lesebb koroknek is hozz6-
f6rhet6v6 tegye.

A m6sodik fejezet 6l6nken ecseteli az eg6sz Unio 6rdek-
l6d6s6t az drcikl6studom6nyi 6s fajeglszslglani k6rd6sek
ir6nt. Id6zi Wrr-soll elncik krivetkez6 szavait, melyeket elntjki
bekdsz<int6j6ben mondott: >>Az eg1sz orszitg fdl6bredt 6s 6t-
l6tja az emberi drrikl6studom6ny rendkiviili jelent6s1g6t,vala-
mint annak alkalmazhat6sdght az emberi csal6d nemesit6-
s6re.<< Alhst foglal bizonyos k6rd6sekben a kiizvllemdny is.
A sztilet6sek szilmhnak cscjkken6se a magasabb k<iriikben
6ltal6nos aggodalmat kelt, 6s a yankee-k csek6ly szaporasil-
gdt nemzeti szerencs6tlens6gnek tarqek. Roosnwnlr mond6sa
a faji ongyilkoss6gr6l sziil6 ig6v6 lett. A jobb osztrilyok fogy6
szaporasilga az als6bbrendfi n6pr6tegek tirlsulydra vezet. A
j6t6konys6gi egyestiletek 6vi nagygyiil6sein sz6mba veszik azt
a hathsdt a kdzj6t6konys6gnak, hogy a kev6sbb6 kiv6natos
egyedek fcinnmarbdasht tintogatja a kivlnatosabbak rovdslra.
Az antiaJkoholismus, az ifjfsrig nemi frilvilagosit6sa mindk6t
nem szdmhra egyforma kdtelezetts6g|vel a tiszLasitgnak 6s az
onmegtart6ztathsnak, a prostituti6 elt<jrl6se min6l tdbb sz6-
sz6l6ra tal6l. Nebrask6ban m6r nincsenek bord6lvh 6nak. Ka-
lifomia 6s New-York kcitelez6v6 teszik a nemi betegs6gek
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bejelent6s6t ahat6sitg el6tt. 6s ami f6, nemkaczagjr4k ki a nemi
er6nyek hirdet6it. Hangoztatjhk a h6boninak fajront6 kovetkez-
m6nyeit; a m6s emberfajt4kkal val6 kevered6st sz6gyenriek,
biinnek tartjhk. S6t a legt6bb yankee asak 'az 6szaknyugat-
eur6pai fajtifi tartja magdval egyenl6 rangrinak. Mindeniitt
hangoztatjitk a nem kiv6natos egyedek szaporoddsdnak kor-
lAtozbsdt 6s a kivinatos egyedek szaporasiqitnak el6mozdi-
taseL Az oktat6s legktildnbdzSbb ilgazataiban mind nagyobb
teret juttatnak a fajeg1szs6gtannak. Sikra sz6ll a hivatalos
Amerika is. New-York rll lamban 191l-ben szeweztek, az
6llami j6t6konys6gi hivatalnak al6.rendelve, egy fajegdszsig-
iigyi hivatalt (Bureau of Analysis and Investigation), melynek
egy hirdetm6nybb6l szerz6 igen 6rdekes r6szleteket id6z (gt.
2l-24.). Chicag6ban 1909. 6ta lfltezik egy rntlzet fiatalkorf
biinris<ik tanulmdnyozdsdra (Juvenile Psychopathic Institute).
Hasonl6 vizsgillatokkal m6s helyeken is foglalkoznak a fiatal-
korriak bir6shgai. Es tanulm6nyozzdk psy chopathologi ai Szem-
pontb6l hiuatalosan a l'oln6tt brincistiket is. Maghnint6zm6-
nyek tanulminyozzLk fajeg6szs6gtigyi szempontb6l a k6jn6-
ket, m6sok a siiketn6m6kat. Ismerteti szerzt az amerikai
teny1szt6k egyesii{et6nek (American Breeders Association) egy
1906-ban alakitott bizottshgttb6l l6trejiitt fajeg6szs6gtigyi hiva-
talt (Eugenics Record Office), mely az amerikai fajegflszslg-
iigyi torekv6sek kozpontjhban 6X, azoknak leghivatottabb
vezet6je. Ismerteti anfiiln az adatok gyfijt6s6re rendszeresen
kikiilddtt szakemberek (>>Field workers<<) tev6kenys6g6t 6s
vlgnl 6tltei6noss6gban jellemzi az amerikai fajeg6szs6giigyi
irodalmat, redmt$atva annak gyakorlatias irhnyhra 6s a hasonl6
n6met irodalom6val ellentdtben 6176 n6pszerfi alaphangjtra. J6l
jegyzi meg itt szerz6, hogy ebben is a tcimegmunka,. a tome-
gekre val6 haI6s a f6 torekv6s, mint az Egyesult Allamok-
ban 6ltal6ban. A szabatoss6g6rt 6s tudom6nyos alaposshglrt
a gyakorlati eredm6nyekben keresnek 6s taliinak is kdr-
p6tl6st.

A harmalik fejezetben a hilzassirgoknak fajeg6szs6giigyi
szabillyozitshrST szeru6 ellszor ismerteti az tirokl6studom6nyi
okokat, melyek terhelt egy6nek hdzass6ga ellen sz6lnak. En-
nek egyik ellenszere volna a terhelts6get Iorvlnyhozdsi titon
hdzassbgi akad6,lyly6" tenni. R6szletesen fcilsorolja 6s megvil6-
gitja az ez ellen folhozhat6 okokat : l. hogy az llyen intbz-
ked6sek m6g koraiak; 2. hogy erkcilcstelens6gre inditanak ;
3. hogy a terheltek szaporodhsitt m6g sem g6tolj6k meg; 4.
hogy min6l terheltebbek az illet6k, ann6l kev6sbb6 tartj6k meg
az ilyen tilalmakat; 5. hogtrr az elfa|olt csal6dok tilalmak n6l-
ki.il is kihalnak; 6. hogy a hhzasshgi tilalmak ktircisztiilvihe-
tetlenek ; 7. hogy a nbpszaporod6st cstikkentik; 8. hogy karo-
sak az eglszsilgre; 9. hogy k6nyszereszktizcikkel nem bizto-
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sithat6k; 10. hogy elm6leti 6s 6rzelmiokok is sz6lnak ellentik
6s v6giil 11. hogy hiszen a fogyalkozilsok, melyek rniatt a
hinasshgot megtiltjrik, nem is tircikl6dnek. Ezzel az ellenve-
tissel szwz,6, igen r<ividen v6gez, ut3lva arra, hogy a tudo-
n6ny ezt a. k6rd6st mr4r eldcjnttitte. En magam a k6rd6st oly
vrigleg eldrintiittnek nem tartom, s6t azt hiszem, bizonyos ter-
helts6gek kiv6tel6vel, melyek folt6tlen hhzassfigi akadfllyt kel.
lene hogy kfpezzenek, esetr6l-esetre m6rlegelend6, amire tcir-
v6nykez6si tomegmunka sohasem k6pes. A rendelkez6sre 6116
irodalom alapjdn tcjbb sikerrel czhfolja meg a szerzS a tdbbi
ellenvet6st. Azutin ismerteti azt a n€zetet. melv az orvos-
s6got maguknak a hdzasuland6knak r6,sz6n a t<eit6 bel6t6st61,
al16l vdrja, amit 6n t6rsas erkolcsnek nevezek. Majd tdbl6za-
tosan kdzli (50. 6s 51. l.), hogy az egyes 6llamok mely
fogyatkozdsokban tiTapitanak meg hflzassitgi akadillyt. A meg-
6llapit6sok egyik r6sze, melyet az I. titbltzat kozol s melyek
ink6bl elmebeli gy<ingyes6gekre vonatkoznak, els6 sorban
jogi tekintetekb6l fakad. Fajeg1szsflgi.igyi tekintetekb6l fakad
a megilllapit6sok m6sik r6sze, melyeket a II. thblLzat ktizol.
Ilyen akad6lyok: 1. nyavalS'atrir6s; 2. nemi betegs6gek; 3.
az, hogy valaki nyilv6nos szegfinyelliltdsban rlszesiJl1' 4. isz6-
kossdg; 5. megrcigzott biindzls1- 6. el6rehaladott ttid6v6sz;
7. egylb cjrdkcilhet6 betegs6gek. Az 5. 6s 6. akad6ly csak
Washington ii).amban, a7. csaklndian6ban szerepel. 13 6llam
egy4,ltali|f.an nem ismer ilyen nemri tcirv6nybeli hhzassdgi
akad6lyokat; ellenben Eszak-Dakota 6s Oregon 1913 6ta
eglszslgi bizonyitvdnyt kovetelnek meg a hhzasshgkotlshez.

Ktilcjn foglalkozik azuthn szerz6 a szabiiyzatokkal, me-
Iyek a tllalmak megtafiflsdt biztositjlk, tovftbbfl, hogy men5r-
nyiben tafij/Jx meg val6ban a tdrv6nyeket, min6 ityen Ugyek-
ben a bfr6i gyakorlat. Term6szetes, hogy a t<irv6nyek kij6t-
szflsa igen kcinnyri dolog ott, ahol a legkrizelebbi szomsz5d
6llam megengedi azt, amit a m6sik megtilt. A hinassdgot
egyszefiien ott kdtik, ahol akad|lytalanul kcithetik. Igaz, hogy
szhtnos 6llam 6rv6nytelennek nyilvdnitja a htizassitgot, melyet
a sajdt tcirv6nyeinek kijdtszdsa cz61jih61 kcittittek m6sutt; de
az6rt ez m6gis ink6bb csak a roghdz kdt6tt szeg6nyebb em-
bene n€zve |thiryhatatlan akadiiy. Sokan fgy vannak vele,
mint ahogyan van az eur6pai utaz6 az amerikai 6tkez6-kocsik-
ban az itilal. Hosszabb utikon tcjbbszdr istapasztalhatla,hogy
egyszerie csak elszedik el6le a szeszes italokat, mert a vonat
olyan iilam teriilet6re 6rt, ahol az ltkez6-kocsikban szeszes
italt r4rrisitani nem szabad. Egy 6ra mulva esetleg ism6t vissza-
rakhatj6k a palaczkokat, mert a vonat mdr olyan 6llam terti-
let6n robog, ahol az alkoholt kev6sbb6 tartjdk ilrtalmasnak.

Sokkal egyontetiibb az Egyesiilt Atlamok folfoglsa a
feh6r 6s a szines ember kevered6s6nek megakadiiyozdsitban,
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ar-nivel a szen6 friltUn6 rdvids6ggel 6s teljesen yankee meg-
it6l6ssel foglalkozik (67-68. 1.). Szerz6 rigy v6li, hogy ez a
titalom csak kovetkezm6nye az angolszitsz totzs term6szetes
undorod6s6nak az als6bbrendii fajthkkal val6 nemi eg3'esiil6s.
tlil. Aligha bizonyitja ezt az undorod6st a mulatt6knak ma is
mindink6bb nriveked6 szdma 6s f6leg az, hogy a d6li iila-
mokban a rabszolgas6g idej6n 6ital6nos szokils volt n6ger
6gyasn6ket tartani 6s e szokfts m6g ma sem sziint meg.
Percze hajdan 6rdek volt a nbszolghkat szapofitani; ma nem
6rdek szineseket nemzeni, mert ma min a szinesek is jogo-
kat 6s a nemzeti javakban r6szt kovetelnek. A feh6r ember
pedig sohasem fogja elismerni, hogy a szines vele egyenl6
rangf, teh6t egyenl6 r6szt is kcjvetelhet. Legal4"bb 32 iilama
az Uni6nak bUnteti szigonian a feh6r embernek a feket6vel
val6 nemcsak hhzasshgi, hanem hdzass!ryon kiviili nemi egyesii-
l6s6t is. Kev6s 6llam biinteti a sfuga emberrel va16 egyesii-
l6st is. De teljesen szabad a szinesek kevered6se egym6s
kozott. A biintet6s, mely feh6r embemek szinessel val6 h6zas-
s6gkot6s6t sujtja, tiz 6vi bortonig terjedhet nemcsak a bhza-
sul6kra, hanem a hdzassdgn[l kozremrikod6kre is. Az Uni6
towlhyszlkei ism6telten megfillapitottik, hogy a tdrv6nyek,
melyek a szineseket igy ledLzzbk, nem flllanak ellent6tben
az alkotmdnynak azzal a parancsfval, hogy az Uni6nak min-
den polghra egyenl6 b6ndsm6dban r6szesiiljcin. En azonban
rigy v6ln6m, hogy ha afajeg6szslgUgy kdvetelm6nyei csakugyan
nem engedik meg a feh6r 6s a szines ember egyenl6s6g6t,
azt kbpmutatds n6lkiil be kellene vallani. De vajjon a faj-
e46szs1gigy kcivetelm6nyei nem engedik meg, hogy a szines
ember ne jrirhasson ugyanabba az iskolflba, ugyanabba a
ternplomba, mint a feh6r ember; hogy ne utazhass6k ugyan-
abban a vasuti kocsiban, hogy ne lehessen v6laszt6 6s es-
kiidt ? A faji gyiilolet 6s faji onzls 1616ha nagyon is kibujik
a fajeglszs6gtigyi 6rdekek ktipenye ar(rl.

A negyedik fejezet, mely az als6bbrendfi, a szapofitdsra
nem val6 egyedek term6ketlenit6s6r6l s261, tr legterjedelme-
sebb. Es val6ban, az erre vonatkozb intlzked6sek a legame'
rikaiabbak. Testi 6s szellemi, s6t erkolcsi fogyalkoz6sok is
szerepelnek Eur6p6ban is, mint a hhzassdgnak akadillyai,
illet6leg bont6 okai. De od6ig az oreg Eur6pa m6gsem mert
elmenni, hogy a koz 6rdek6ben nemz6k6pess6g6t6t fosszon
meg valakit. Pedig csak egy kis logika volna hozzd sziiks6-
ges. Ha lehet embert biintet6sb6l vagy a kdz 6rdek6ben
hall"llat sujtani, megfosztani nemcsak az 6let 6romeit6l, de
magdt6l az 6lett61 is: akkor mi6rt ne lehessen megfosztani
az 6let circimeinek att6l az egyetlen ftsz|t6l, mely abban
a tudatban 6ll, hogy van saj6t gyermekiink. Mert igen
kcinnyen, aftnylag nem is veszedelmes miit6ttel meg lehet
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