
Kllliinlenyomat a Magyar Tdrsadalomtudomdnyi Szemle 1914. dvi februdriusi szimbdl.

A faiege,szsegtigy i (eugenikai) szakosztaly
megalakulasa.

Egyestiletiink janu6rius h6 24-6n a Kir. Magyar'I'erm6szet-
tr.rdom6nyi T6rsulat diszterm6ben, a Budapesti Kir. Orvosegye-
stilettel 6s az Orszdgos Kozegdszs6gugyi Egyesiilettel kozds
szakl,rtekezletet tartott a fajeg1szslgrigy k6rd6sbben. Az 6rte-
kezleten mindenekel6tt Honnue^*n Gpza berlini cs. 6s kir. al-
consul >>Eugenika< czimii el6adhsa volt napirenden, melyet, a
szerz6 akadLlyozva l6v6n a megjelen6sben, Arepv Gvbz6
olvasott fel. A nagy telsz1ssel fogadotl elladdsI czikkeink
kozott els6 helyen kozdljtik.

Ezutfn ApArsv IsrvAn tartotta az alfbbi elfladlst:
Tisztelt Ertehezlet ! Mid6n megkis6rtem egy a fajeglszslg'

tan terjeszt6s6re 6s a fajeg6szs6gugy szolgLlathra alakitandS
szerv ezet programnr 6j 6nak v 6.2o76s6t, nem t6rhetek ki azoknak
a kerd6seknek r6szletesebb kifejt6s6re, rnelyeket egy r6gebbi
lrtekezlsemben a faj eg1szslgtanAr6l (M. T. Sz. V. 6vf.
l;tr2. 4. sz.) es most legujabban 6ppen Honp-veru Gnze kdny-
v6nek ismertet6s6ben 1M. T. Sz. VII. 6vf. 1914. L sz.) kifej-
tettem. Csak annyit emlitek meg, hogy fejteget6seim a kiv6-
logat6d6s - akhr a termlszetes kiv6logat6dds, ak6t a tudatos
k:illaszths - jelent6s6g6t a faieg6szs6giigy, illet6leg a fai-
nemesit6s szempontj6b6l m6snak tiintetik fcil, mint amin6nek
a ma m1g a szakirod'alom egv r1szbben is tov6bb 616 fol-
fog6s szerint HonpuellN Guze konyve 6s most hallott 6rteke'
zese mutatja. Ezzel azonban kor6ntsem aztkivhnom mondani,
hogy a kiv6logat6st, a jovend6 nemzedlk szempontj6b6l leg-
alkalmasabb egyedek lriv6logatSs6t a szaporitils cz6liaita, fon'
tosnak nem tartom. S6t ellenkez6Ieg! A fajegbszsbgigynek
legh at 6k on y abb eszko ze, a f aie g6szs 6 gtan nak ugy sz6lv 6n egy e -

diili kiildnleges m6dszere a szaporit6 emberi egyedek meg-
v llogathsa, nevezetesen az emberi tov6bbfejl6d6s szempontj6-
b6l als6bbrendii egyedek kirekeszt6sre a jovend6 nemzedlk
lltrehozashna,k foladat6b6l. Ha pedig ezt tekintjiik a fai'
eg6szs6g0gy leghat6konyabb eszkdzbnek, a fajeg6szs6giigyi
programma gerincze -- persze egyel6re csak elm6letben -

onk6nyt ad6dik.
Az els6 teend6 odahatni, hogy a jdvend6 nemzed6kl6tte-

hozdsilra min6l kevesebb embert6rsunk v6lj6k faleg6szs1gi
szempontb6l alkalmatlannd. A m6sodik teend6 megiilapitani
azokat a jeleket 6s kdrtilm6nyeket, melyek ut6n valaki-
nek a szaporithsra nem kiv6natos, illet6leg kiv6natos volta 6s
a kiv6natoss6g m6rt6ke folismerhet6. A harmadik teend6 a
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zol<kel; mindig lesznek a k6s6bbi nemzed6kben is ink6bb

alkalmasok 6s kev6sbb6 alkalmasok, 6s lehetetlen ott e v6lo-
gat6s, ahol nincsen v6laszt6k. Sz6val, a faleglszslgtigyl 1e9l'
d6t< soha sem fognak v6get 6rni, a faieglszs6gtigyre mindig

rij foladatok fognak vrirni.
A teend6knek most csak riividen 6rintett hrirom osztiiya

mindenik igen sok kiildnleges fdladatot foglal magitban, sz6mos

k6rd6st vef fot, melyekre meg kell talillni avagy tudni kell a

feleletet.
Minden egy6b teend5nket megel6zi azonban 6s minden

teend6nkben szem elStt tartand6 az a foladat, hogy meg-

teremtsiik t5rsadalmunkban a tdrsas erkdlcs uralm6t, mely

n6lkiil fajeg6szs6giigyi t6ren maradand6 eredm6ny nem 6rhet6
el. A t6rsas erkolcs ama vililgfolfog6snak lesz gyiimtilcse,

melyet a sz6 legtitgabb 6rtelm6ben vett socialismusnak neve-

zek 6s az individrsalismussal szembe i.Jlitok- A socialis, t6r-

vidualismus, valamint hogy a socialis vil6gfdlfog6sb6l meg a

t6rsadalomnak socialis folfogAsa is kcivetkezik' A t6rsadalmi
individualismus a mult szLzad derek6n 6rtre el virdgkorht
abban az optimismusban, hogy a szabadsfigot, az egyenl6slget
6s a testv6iis6get jogi intlzmfinyeld<el meg lehet teremteni.
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De mflr a mult sz1nad v6g6n bekijvetkezett az individualisrnus
cs6dje, mert a jogi int6zm6nyeknek nag'yon is titg keretein
beliil szabadjara haWott eg5r6n maga semmisitette meg a
szabadshgot, az egyenl6s1get6s a testverislget. Az individualis
berendezked6sek hely6be mindink6bb a socialis berendezke-
desek l6pnek 6s a XX. szLzad a socialismus szinada lesz.
Hogy aftonyhn azt is nem fogja-e 6mi akkora ki6br6ndul6s,
minl 6rte az individualismus szhzadd\ a XIX. szdzadot, csupan
att6l ftigg, meg fogja-e a socialismus kiivetelmfnyei szetint
alakul6 t6rsadalont sz6m6ta teremteni tudni a t6rsas erkolcs
uralm6t, mely a n1a m6g kiz{r6lag goadasigi tetmbszet(r t6r-
sadalmi k6nyszer helyebe l6Pjen.

Az individualismus elm6lete a t6rsadalonta n6zve az,
anri volt a sejtelm6let a testi szervezotekre nLzve. Yitflgkordt
a sejtelm6let is a mult szdzad derek6n 6lte 6s a ftgi sejlel-
m6let is a nrflt szinad v6g6n jutott cs6dbe. A sejtelm6let
szerint az egl,sznek alkot6sa a sejtek tulajdonsigaib6l dsszege'
zo&k 6s magyarSzand6 6s hogy az egfisznek munk6ja a sejtek
ki.ilcin-kiilcjn munkSj6nak ered6je. E folfog6s hely6be l6pett
mhr a miult szinad v6g6n 6s lett uralkod6v6 az 6lettudomdn5r

tudtukon kivi.il is, annyi l6lek fol6tt, a fajeglszsbgigyi moz-
galmak, minden tudom6nyos megalapozhsuk ellen6re is, m6r
;sir6jukban elhaltak volna, holott ma legalthb is..az
r-szakanterikai Uni6ban - h6dit6 ritra indulnak. H6dit6sailrat
petsze, amint mond6m, csak a tdrsas erkcilcs h6dit6sai fogj6k
rnaradand6vS tenni. De a faieglszs6giigynek vannak kozgez-
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dasdgi 6s k<izmfivel6d6si ftilt6telei is. Ezek is fontosak; 6n
azonban nrfluk fontosabbaknak tartom az erkcilcsi frilt6teleket.
Engedj6k meg, hogy ezt, az egyke pfllddjfun, kiss6 megvildgit-
sam, Az egyke a faj eg1szs6g6nek legnagyobb "ellens6gei
koz6 tartozik. Az emberi tov6bbfejl6d6snek nagyobb ellens6ge
tal6n nincs is, nincs tehilI a nemzeti fejl6d6snek sem. Ha ezt
n6kem itt Budapesten, ahol nemr6g tekint6lyes orvosok sz6li-
tak sikra az egyke mellett 6s ahol tekint6lyt kcjvetel6 sociolo.
gusok er6sitgett6k, hogy az egy6nnek legszentebb joga dcin-
reni a fcilcitt, legyen-e 6s mennyi gyermeke: ha, ism6tlem,
ezI itt Budapesten nem hiszik el n6kem, higyj6k el Roosewnr,'r-
nek, aki a yankee-k fogy6 szaporusdgilt, az egyklt, faji tin-
gyilkossrignak nevezte. Az egyke ott is f6leg a vagyonosab-
bak, a r6gebben letelepiiltek, a mriveltebbekk6zotl h6dit, ahol
tehdt ez a bitn a faj eg6szs6ge ellen nem vezethet6 vissza
sem kedvez1tlen gazdasAgi viszonyol<ra, sern mriveletlens6gre.
Az egyke erkcilcsi m6tely.

A fajeg1szs6g el6fdlt6teleit szolgilltatja teh t a t6rsas
erkcilcs uralma, a megfelel6 gazdasLgi rend 6s ktizmrivelts6g.
Munk6lkodr4sunk ezek 6rdek6ben beleszov6dik minden teen-
d6nkbe. De torekv6seink siker6nek nemcsak f<ilt6teleit keli
meg6llapitani, hanem ki kell triznUnk a cz6lt is, amely fel6
tdrekedjtnk. A cz6lt pedig helyesen csak rigy trizhelj0k ki,
ha tudatossh v6lt kciteless6geink szavdrahallgatunk. Eletiink-
nek igazi erkcilcsi tartalmat - itt is ism6tlem - nem cz6l-
jaink, melyek lehetnek hamis kivetit6sek is, hanem koteless6-
geink adnak. Es 6n emberi koteless6geink alfi\6t6s 6megdjtLt
a magyar nemzeti tov6bbfejl6d6s szolgillatdban l6tom, helye-
sebben, 6szint6bben is sz6lva, 6rezem. Ezt a szolgftlatot meg-
tesszi.ik, a fujeg6szs6gUgy ter6n, azzal, ha hozzdjdrulunk,
hogy az ut6nunk kovetkez6 nemzedlk a magyar nemzeti
tov6bbfejl6d6snek magasabb fok6n 6llhasson, mint a mai; ha
el6rji.ik, hogy minden nemzedlk megtegye ezt a szolgillatot
az tlflnna kcivetkez6nek. Az Eszakamerikai Unio fajeg6szs6g-
iigyi tdrekv6seinek hangosan hirdetett cz|ljaa yankee ember-
typust min6l tcik6letesebben kialakitani. E cz6l fel6 torekszik
kim6letlentil, az individualis vil4gf<)lfogSsb6l fakad6 liberalis-
musnak legdzolils6xal 6s f6lret6tel6vel, vagy kedve szerinti
magyardzatdval az Unio alliotmdnyilnak, mely megtiltja az
egyenl6tlen elbdn6st az Unio polgaraival. A mi cz6lunk legyen
az rtjmagyar turdni embertypus kialakitS.sa 6s 6pol6sa. X,{i
nem akarhatunk magunk is yankee-ket vary germS.nokat
teny6szteni. Ezt anaval6bb anyagb6l, m6sok jobban megte-
hetik. De nem akarhatjuk kiteny6szteni az elvont embert, az
Ember idefiljht sem. Elvont ember nincs 6s altal6nos embcri
ide6l sem l6tezett soha: a yankee-nek yankee, a n6metnek
germdn, a chinainak chinai az emberi ide6l. Csak a magyar-
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nak ne lehessen 'ideinja a magyar? M6s alkalmakkor, nem
egyszer kifejtettem, hol keresem 6n 6s miben l6tom az eW'
s6gesit6 magyar nemzeli b6lyegeket. Nem az dgynevezetl faj-
rhagyarnak elavult fogalm6ban, nem az 6l6sdiv6 fajult gentry-
ben, nem a budapesti aszfaltbetr 6tban, . nem is a szeglny-
leg6nyben ki.inn a tanydkon. Milyen azrljmagyar tur6niember
testi alkotasa, milyen v6rkevered6s, helyesebben milyen or6k-
letes tulajdonok csoportosulata biztositja leginkdbb a kialaku-
16sht, milyen tulajdonokat kell <irtiks6gk6ppen sziiLlet6sekor
rr.aglwal hoznia, milyeneket kell vele nevel6se, 6letviszonyai
liltal megszereztetni: mindezek olyan k6rd6sek, melyekre a
feleletet, ha nyelvemen volna is, nirtcs jogom megfelel6 tudo-
m6nyos kutat6sok n6lkiil idedobni. A felelet nagy 6s lelkiis-
meretes, mindenekfolott pedig t6rgyilagos 6s b6tor munka
eredm6nye lesz, ha fajegbszs6gngyi 6s fajeglszslgtani fcilada-
taink kdz6 soroljuk.

Teend6inket ilyenform6n m6r most 6t nagy csoportba
oszthatom:

l. A fajeg6szs6g lblt6teleinek megval6sit6sa a t6.rsas erkiilcs,
a gazdasdgi rend 6s a kozmrivelts6g ter6n. Rtjviden i prae-
para,tiuas ewgenika (el1hzszitd fajegtdszsCgtnn).

II. Szorgalmazni, illet6leg meg|llapitani azokal az intdz-
m6nyeket, melyekkel el6rhetjiik, hogy a j<ivend6 nemzed6k
l|trehozhshra min6l kevesebb embertdrsunk v6lj6k fajeglsz
s6gi szempontb6l alkalmatlann{.. Ide tartoznlk hatisunk az
egved 6letm6djhra (antialkoholismus, nemi tinmegtart6ztatas,
a prostitutio k6rd6s6nek egyik r6sze stb.), a csaJddra (a csa-
l6di 6letnek bens6bb6 t6tele, a gyermek megbecstil6se, a n6-
kerd6s stb.), a t6rsas 6letre, a t4rsadalmi rendre, a kozigaz-
gathsra, a torv6nyhozhsra, a bel- 6s kiilpolitikrira. Rcividen:
praeuent uws engenika (rnegel1zd fajegiszslgtatc).

IIL Meg6llapitani azokat a jeleket 6s kiirtilm6nyeket,
melyek ut6n valakinek a szaporitSsra nem kiv6natos, illet6leg
kiv6natos volta 6s a kivhnatoss6gnak m6rt6ke folismerhet6.
Rrjviden: diagnostikns vagy laratiuus eugenika. (selejtez6 fai-
egCszsigtan).

IV. A legkev6sbb6 kiv6natos egyedek szaporodhsht lehe-
t6leg g6tolni, a legkiv6natosabb egyedek6t pedig lehet6lcg
el6mozditani 6s fokoznl Ide tartozlk a prostitutio k6rd6-
seinel< m6sik r6sze, a hhzasodhatdsnak orvosi vizsgLlalhoz
kot6se, tilt6 okok megallapit6sa, tilalmak alkalmazdsa, elfajul-
tak term6ketlenit6se, a bev6ndorl6s ellen6rz6se, amire ndlunk
is nagy szi.iks6g van, a kiv6ndorl6s k6rd6se, katon4skod6s,
a hdborri 6s fegyverkezbs klrd1sei stb. Rrividen 2 norrnatiuu's
eagenika. (rendelkez1 fajegCszsCgta.n).

Y. A czlltkitiizni 6s az etgenia (a fajeg6szs6gtigy) osszes
eljilrhsait ahhoz irdnyitani. Ide fog tartozni p6ldriul a Magyar-



6

orsz4"gon 616 nlpfajok nemzetisEgek egym6shoz val6 viszonyi-
nak, keveged6s6nek eugenikai jelent6sege, vagyis a nemzeti=
s6gi k6rd6seknek eugenikai megvil6git6sa, tad,6n rendoz6se.
Ez volna riividen az idealis uagy praspeaiiuus engendha (jdu6l
niz6 fajegdsxCglnn).

Term6szetes, hogy a fcilsorolt csoportoknak nincsenek
6les elkiiltiniti hatfuaikt ugyanaz a foladat az adott k<iri.il-
m6nyek szerint tcibb csopoitba is tartozhatik, 6s alkalom adt4n
a most ki.ilonbcjz6 csoportokba sorolt fciladatok keriilhetnek
ugyanabba a csoportba.

Most m6r tov4bb rlszletezni sem kivd.nom az egyes cso-
portok munk6j6t. Hiszen a r6,szletes munkaterv rigyis csak
k6s6bb alakulhat ki. De nem 6llhatorn ffi€g, hogy az els6
csoport fciladAtai kiiZtil e$rre m6g vissza ne t6rjek. Ez a
fciladat: eugenikai szempontb6l flllitst foglalni azzal aq erkrilcsi
folfog6ssal szemben, mely a nemi 6let kiir6ben mutatkoz6
bizonyos elfajuldsokat, perversit6sokat nemcsak menti, hanem
dics6iti 6s divattA tenni igyekszik; mely a nemi cjszton ki-
ebgillsbnek vdgyht jogczimtil fogadja el a legkiilonboz6b't
kicsapong6sokra 6s qz onmegtart6ztiles 6s kdteless6gtelj esit6s
gr6nyeit a nemi dsztcin hatalmdval szemben hi6baval6knak,
s6l az egyedre k6rosaknak hirdeti. Ez az irhnyzat az iodivi-
dualis vil6gf<ilfog6snak sz6sz6"l6ja erkcilcsi t6ren 6ppen azok
r1szbr6l, kik gazdashgi .t6ren legink6bb stirgetik a socialis
vil6gfdlfog6s kcivetelm6nyeinek megvd6sithsttt. Ez a nemi
dolgokbaq f6ktelentil lrzlkies, erotikus irdnyzat az egyed
haszn66rt avagy kedvtel6se6rt mindig k6sz f6l6ldozni a kiSzos-
s6g 6rdekeit 6s az eg6szs6ges fajfejl6d6s biztosit6kait,Ez era-
tlktrs fthnyzatnak legujabban kiilcjnosen egy mer6ben badar
6s tudom6nytalan b6csi iskola, a SlecvunD Fneuo iskol6ja
toboroz hiveket, a psychoanalysis tudom6nyos m6dszer6nek
orve alatt terjesztve egy olyan rothaszt6 vil6gfolfog6st,
melyre nagyon is ftiltiin6en van rednyomva korunknak egyik
legjellemz6bb b6lyege, a minden aron va16 6lveznivigyits. Az
iskola tanitds{t a Fnnuo hivei freudismusnak mondjrik, en
panerotismusnak nevezn6m, mert mindeni.itt 6s mindenben
erotikus mozgat6 erdket keres. Egyesiilettinket, ha ez irdny-
zatnak ftj6ba 6ll, nem 6rheti az 6sdisdgnak 6s elmaradott-
s6gnak vddja, mert hiszen az Eszakamerikai Egyesiilt-Alamok
fajeg1szs6gngyi tdrekv6seinek egyik legf6bb tingya a kizde-
lem a nemi 6let ter6n mutatkoz6 ama fajrontS t1nyez(sk ellen,
melyeket a panerotismus nemcsak menteget, hanem dics6it is.
Ilyen tcirekvbs az Uni6ban a prostituti6nak gycikeres kiirt6sa,
k6jn6k bev6r.rdorlasr6 nak megtiltdsa, a nemi dnme gtatt6ztatds -
nak egyforma megkdvetel6se him 6s n6i r1szen, a nemi ki '
hrigasoknak 6s perversitrisoknak szigoni biintet6se, valamint
az Uni6nak imm6r sz6mos ijlami+ban torvlnvhozftsi elrende-
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l6se k0kinrisen a nemi elfajulAst mutat6k term6ketlenit6srlnok
vasektomia ftjen. Mialatt az Uni6 kitildiizi 6s kitagvdja a
prostitu6lt n6t, pedig az Uni6 intbzmlnyeit legkev6sbb6 lehet
elmaradottshggal b1lyegezni, ndlunk a mi mai irodalmunk,
s6t hovatov6bb divatos t6rsas6gunk is a prostitualtat illlitja
oda ndi ide6lk6nt 6s m6g att6l sem undorodik meg, hogy a
himnemii prostitueltat is befogadja 6s alkalom adthn m6g
tinnepelje is. A fajeg6szslg szolgillaIfira alakiiand6 szetveze-
t{inknek teh6t minden erej6vel ktizdeni kell a panerotikus
vil6gfrilfog6s ellen. Mindent el kell kdvetnie, hogy a panerotikus
vll4gfolfogirsnak fajront6 megnyilatkozisait az irodalomban,
a t6rsas6gban, a tcirv6nyhozAsban 6s kozigazgathsban - mert
ott is vannak - ttldoize 6s fdlkeresse annak f6szkeit m6g a
tudom6nyos miihelyekben is, ahonn6t orvosaink egy r6sze
meriti a maga fajront6 erkcjlcsi elveit vagy elvtelens6g€t.

En a fajeglsz6gngy szolgilJathra ma aJakitand6 szerveze-
tiinket egyel6re valami egyesiiletk<izi bizoltshgnak kbpzelem,
melybe a kijzrcrniik6d6s re ftils z6litott egyesiiletek, nevezetesen
magdn a Magyar Tr4rsadalomtudomanyi Egyesiileten kivtil, a
Budapesti Kir. OrvosegyestiLet, az Orsz6gos Kdzeglszsbgi
EgyesUlet 6s a Tur6ni Thrsasdg mindenik 6t-iit tagot ktildene
ki N6zetem szerint az egyesiiletkozi bizoltsdgba ot taggdl
val6 bel6p6sre fel volna sz6litand6 a T6rsadalomtudom6nyi,
a Genealogiai 6s a N6prajzi T6rsas6g is. Mindenik egyesUlet a
nlaga kebel6ben is alakltana egy-egy fajegeszs6giigyi szakosi-
t6lyt, rnely a fajeglszs6giigynek az iIIetS egyesiilet kiildnleges
hivat6skdr6be tartoz6 k6rd6seit thrgyalnh azzal a tudom6nyos
alaposs6ggal, amit szakklrdlsek megkcivetelnek : a faieg6szs6g-
tigy kcireben meg kell oldani p6ld6ul szorosan vett t6rsadalmi,
6ltalrinos 6lettudom4nyi, kozeglszsfigigyi. kUldnlegesen orvosi
6s n6pl6lektani k6rd6seket. De m6g m6s k6rd6seket is meg
kell fajeglszslgi szempontb6l oldani, melyekre hazfnkban
miik<id6 m6s egyestiletek v6llalk oztak. Az egyesiiletkozi bizott-
shgba,lehet6leg azokal is bele kellene vonni.

Az egyestilelkdzi bizotlsr4g fdladata volna megteremteni
a harm6niitt, az egyslget a kiildnboz6 egyesi.iletek tanulm6-
nyaib6l leszitrend6javaslatok kozotl; foladata volna a maryar'
orszhgi fajegdszs6gigyi tdrekv6sek k6pvisel6je, terieszt6je es
v6grehajt6jak6nt szerepelni a maryar kozons6g, el6tt. A bizotl-
s6g elnok6iil m6r most ajhnlanhm Gn6n TeLeK PAr urat, aki
szives volt a Magyar T6rsadalomtudom6nyi Egyesiilet faj-
eg6szs6giigy i szakoszt\ly 6nak elndks6g6t elv6llalni. Az el6ad6i
tisztet egyel6re magamra v6llalom 6n. Egyesiiletiink a Magyar
T6rsadalomtudom6nyi Szeml6t a bizottslg egytttes kezdem6-
nyez6seinek kozzdtltel1re ezennel szivesen folajhnlja, legfcil-
jebb n6mi anyagi thmogathsl k6rve a Szemle nyom6si ktilt-
s6geire az illet6 egyesiiletekt6l 6s azt, hogy igyekezzenek tagjaik
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kciztil min6l tobbet fcilk6rni arra, hogy a Magyar 1'6rsadalom-
tudom6nyi Egyesi.iletbe is bel6pjenek, amely k6szs6gesen fogja
a faje$fiszsfigiigyi propagandib6l az oroszlhnr1szt elvilllalni.

Mert, hogy teend6inkre n6zve l<ozelebbi javaslattal is 6lljak
el6, els6 fciladatunk, rigy-e brir, az eugenikai propaganda, a
fajegbszsfigl.ani eszm6k terjesztl,se az eg6sz orszitgban, el6-
ad6sokkal, szaktanflcskozminy okkal. vit6kkal fdlvil6gositani a
kozvllem6nyt arr6l, hogy mi is az a fajeglszslgtan 6s faj-
eg6szs6gtigy; hiveket nyerni, meg munkathrsakat keresni fdl 6s
toborozni az eg6sz orsz@ban. Val6s6gos eugenikai hadjhratot
kell inditanunk, s a hadj6rat vez|rkara legyen a ma meg-
alakitand6 eryesiiletkdzi fajeg6szs6gtigyi bizottsitg.

El6adv5nyomat be v 6ge ztem, k6rdm m6lt6ztassanak j avas-
lat aimho z ho zz 6sz olnl

Aparny IsrvAw javaslatdra a jelenlev6k ezuthn egyesiiLlet-
kozi alapon f aje g6szs6gigy i szakoszlilly felflllitit s6l hatdr ozthk
el. A szakosztdly elnok6v6 gr6f TerBra PAr v6Jasztatott meg,
eiSad6i tisztj6t pedig ArArr:y Isrvdw igazgat6villlalta; Egyesti-
letUnk a maga r1sz\t6l ezenkiviiLl ALrey J6zsen, G.nal JeN6,
Gnosz Euu, 6s Jerscsd BeNBppx tagokat ki.ilddtte ki a szak-
osztillyba. A Budapesti Kir. Orvosegyesiilet BAlu,rr Rezs6, br.
KonAttvr SAr.oon, LrnnunuellN Ln6, l'eunrnR Vnuos 6s Tonox
Letos igazg"t6-tan6csi tagokat, az Orszilgos Kozeglszs1,gngyi
Egyesi.ilet pedig Dnlnrloy ZolrAu, Fnwvvrssv BEr,n, Huryne
Frnoucz, Lonnreynn GEze 6,s Scruscsny Hmnrx tagokaL kiildotte
ki. A szakosztflly mi,l6bb megkezdendi a nagyjelent6s6gii
ftiladat megolddsara ir6nyul6 munk6ss6g6t. Az lrtekezlet ered-
m6ny6hez k6pest m6g egy6b thrsasflgok bevon6s6t is tervezzik
6s pedig a Foldrajzi, a Nlprajzi, a Kozgazdasdgi, a Genealogiai
6s a Tur6ni t6rsas6g vezet6slgeivel fog Egyesiileti.ink e k6rd6s-
ben mindenekel6tt t6rgyal6sokba bocsdtkozni.
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