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A most Amerika nemely iillamiiban ismet nagyobb rner-

tekii szerecsengyilkoliisok id6szenive teszik, hogy Szemlenk is

megemldkezzek egY mostand,ban megjelent k0nyvr6l, melyet

Pur,lnr-Bunv lJrnrl. egy angol'- nem amerikail - ir6n6

irt az angol uralom s az lJnio uralma alatt elci szerecsenekr6l'

(Ethi,opia in Eril,e. London, T. Fischer Unu'in, 1908' 288 pp'

80.) Folhaszndlom az alkalmat nemely -cajdt tapaszt'alatom ('s

elettudomdnyi ktivetkeztet6sem el6adiisaira. lig5 a mrilt nyd-

ron az Unioban tett korutazdsomon lolt ugyanis mddom rneg-

isrnerkedni az otLani szerecsenek eletYiszonyaival, tdrsadalmi

helyzetevel es tobb yankee szaktdrsam nezetevel a jelenleg a

sz6 szoros ertelmeben diihdng6 szerecsen-k6rdesben.

,\ kerclesnek elettudomdnyi me-evildgitiisat anndl inkdbb sztk-

segesnek tartont, rnir el ndlunk nagy kozonstigiink mriveltsegeben

a termeszettudorniinyi elemek tner6ben lriinyozlin - egyik leg-

el6kel6bb napilapunk a -rpringfieltli meszdrlf-*ok kapcsan a

k0vetkez6ket rnerte olvas6i ele tdlalni: 'llert az az eset, a

mely ezt az irlo hiiborirsiigot l'0lidezte, hog.v eg-v I'eher nd ellen

merenylebet kOr'etett el egy neger, nemcsak az e-qetleges ut6d-

ban veresege a I'ehet' fajnak : maga az anyii is lassan-lassan

feketevd r'dltozik. ,\z asszonvnak tehiit nem is lehet eltakarni

szegyenet : orOk nyomok teszik nl'ih'{nvakivii. Neger apiit6l

meir egy gyermek eleg. ho-ey a I'ehtlr asszort-1' b6re sOtet ar-

nyeklatba menjen iit, s esetet jeg-vezteli fol, hog,v harorn gyer-

mek utdn mfr tel.iesen feketev(r vttltozott eg1 elrabolt tiin-

dOkl(i {'ehelsegii angol nci. - -\ gyermelinek az anyara vaki

ezt a lratfsdl telegon'irinok nevezik. . . . -\ fehtirek l<ozott is

megdllapithat(r a gvertneknek az anl'?t szervezettirer valti ez a

hatf,sa. A miisodik fdrjtcil vald g1'ermeli kiilsejeberr tis tulaj-

clonsiigaiban sokszor jobban lrasonlit az els6 lerjre' mint az

apdra.u stb. stb. (I3uclapesti Hirlap. 1908. 191)' sz' aug' 19')

Ez a te legonia eppen o lvan babona,  ut in [  a megcsudi l i is  :

hogy, p6ldriul. a g-verlnek testen l{ngn-velvalak[r an-vajegl' tii-

lry
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mad, ha vele valti terhessdgekor az anya trizveszedelemben
forgott; hogy az :illatkertben megbiimrilt majom az akkor hor-
dott gyermeket rnajompofr{jilvri teszi, es tobb mris effele. l,ln-
nek is adtak tudomdn.vos nevet, (s ez is tudomiinytalan osto-
basdg, a melynek, 6ppen figy, mint ama hirlapi telegonidnak,
a legcsekelyebb elettani lehet6s6ge is hirinyzik.

A feh6r fajnak a feketdvel keresztez6d6se csakugyan veg-
zetes hatd.sti a feh6rre, de egdszen md.s okb6l. Hogy veg-
zetes hatdsir volna az emberi toviibbfejl6desre, azt nem mer-
nem iillitani. S6t, a k6r6szt0z6sre s az uttjdok (tletere kedve-
z6bb kOrtilmenyek kozOtt, a mdr tObb nemzedek irta benszii-
l0tt yankee-ndl riletreval6bb fajt hozna taliin l6tre. Legakibb
bizonyos jelek erre mutatnak. A kevered6st csakis a feher faj
g6gje es. elbizottsiiga utasitja vissza. l)z Leszi az Unidban is
irott malaszLti az egyenl6seget, a testveris6get s a szabads:igot.

Washingtonban, a Potomac lblyirn iitvezet6 k0ztti vas-
pdlya egyik kocsijiiban pillantottam meg el6sz0r a yankee fOl-
fogds szerint val6 egyenldseg legigazibb jelkepet. A padok fOle
az egyik oldalon oda van irva: "F'eh6rek sz{md.ra.u A mdsik
oldalon: ,Szinesek szdmdra.u ,\z ut6bbi oldalra feher ember
nem iilne le : az el6bbire negernek nem szabad. A tiivolsiigi
forgalomban a szinesek sz:imara ktil0n vasrlti kocsik vannak.

-\ ,szines erpberu olyan udvariaskod(r kifejeztrs, mint
mikor nirlunk a zsidrit izraelitdnak hivjdk. Voltakepen sertes,
mert azt mutatja, hogy 'plggpru, ahogyan a szerecstrnt lreve-
zik, megbelvegzl szo 6s megvetend6 dllapot. Szinesen erthet6
tis 6rtend6 ugvan mindenki, aki nem a kaukd.zusi enrlterfajtd-
hoz tarLozlk; de az az Flszakamerikai Egyesiilt. Allamokban
gyakollatifag a szerecsenekre rls szinnazekatkra ronatkozik.
Indiainus ott mtr alig van, s aki van, az senl .liir k0ziltin a
nagy vd.rosokban. .lapiini tis chinai pedig maga sem iil le a
szerecsenek oldald.ra.

Fls szincs rnarad vil:igeleteben mindenki, akinek az ereibe,
brirmily tdvol rise r(:ven, csak eg1' cs0pp szerecsen ver is ke-
riilt. A szerecsen l"estalkot{s az, mely oly makacsril 0rtrkl6-
dik, hogy hi:iba hdzasodik itsszc f'eh6rrel, akinek apja vagJ
anyja, s6t akf,r csak dedapja vag,v dedanyja is szerecsen volt:
gyermekein a szerecsen szartnazis egvbeu vag-r. rniisban rnin-
dig kititk0zik. Az olvan apa vagy anya, aki szerecsen rjsii
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hdzastd,rsat vd,lasztott, mdg annah is ki van teve, hogy gyermeke
teljesen visszaiit a szerecsen 6sre. A szerecsen szarmazas
Kain-belyege a sziil6k egyiken se volt tal6n mair f0ltiin6, 6s gyer-

mekeikb6l megis rnerd szerecsenek viilhatnak. A szerecsen
apdt6l a feher anydta azonban semmifele testi belyeg nem
ragad iit. Ismeretesek oly feher anydk, akiknek szerecsen fdrjiiktril
5, 6 scit rneg t0bb gyermekiik is van, de azert ep oly fehdrek,
rnint ferjhez rneneteliih el6tt.

A szerecsen alkotiisnak ebben a mds emberfajtdkon pel-

deitlanril rnakacs 0r0kkjdeseben (nem ragad6s voltaban l) l:itja
az Iigyesiilt illamok gondolkodo polgd.ra, aki semmikdp sem
tud letenni a feher laj g6gjer6l es elSiteleteir6l, az 5 hazaj6-
nak legnagyobb eitkat tis legnagyobLr veszedelmet. Nem is fel
semmitOl sem annyira, urint att6l, hogy az Egyesrilt Allamok
nepessege lassankent szerelsennd vdlik, es szazszor eldLkozza
azt, aki az els6 szerecsen rabszolgtit vittei be a rnajdani ligye-
siilt Allamokbar.

Oszt0nszeriien megyan az a" felelem a miiveletlen tOmeg-

bel is, mely a felelem valtjdi okir6l nem tud rnag6nak szd-

mot adni, es az benne lappangti gyiil0letttl vdltozik. Neha azon-

ban fekezhetetleuill el,(ilor ez a gyiil0let es a legcsekelyebb,
nem ritkd"n csah hazudott alkalmi okbtil egy-egy, olykor nem

is egy, szerecse[ leureszitroldsdra vezet. Neha igaz, neha csak

reiifogjiik, hogy ez vagy az a szerecsen valamely feher n6

becsiiletebe giizolt. A t(1meg hamarosan 0sszever6dik, megra-
gadja a vd.dlottat, eliteli es rnindjiirt v6gre is hajtja az ilele-

let : meglyncheli, magyarfn mondva, ldlkonczolja a szerecsent.
llyen esetek hirevel az arnerikai ujsrigok mindennap b6velked-
nek. Persze mindig igazaL adnak a gyilkosoknak, scit magasz-
talj{k 6s a j0vend6re is buzditjiili ciket.

Nemreg volt olvashato az Egyesrilt iilamok szrimos foly<i-

iratdnak egyiheben, a Mc Cl,u,t'e's fufagaz'ine-ban egy amerikai

birti beszede, amelyet egy eskiidtszekhez intezett. Reii mutatott

arra, hogy az Egyesiilt Allamokban az utdbbi hd.rom ev alatt

egy harmaddal tObb gyilkossiig es ernberill6s lbrdrilt el6, mint

ahfnyan a bilr haibclniban angol r6szen elestek. Az elesettek

szama 22,000 volt, ama gyilkossrigok es ember0l6sek szama

pedig 31,395. Az ligyestllt Allamokban a gyilkoss:igok es em-

berOlesek ardnyszdma tizszer akkora, rnint Nagy-BritannidLban.
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,\z amerikai bir(r ezt a szomoril koriilmdnvt a lrirvenyek sen-
mibe vel-esenek s a kozelel dolliirhajszolo szellemenek, nehdny
mindent a zsebeben tarto gazdag ember uralnduak tulajdonitja.

,\z dridsi szarnot nern kis rnert6kben gyarapitjiik a fe-
herehtOl megg-vilkolt es a gf ilkos szerencsenek. TOmegitelet
alapjrin 1885-t6l 190ut-ig 2,875 esetben hajtottak vegre szere-
cseneken hali i lositrrletet. (ld. nr. 235. l.t Szabdlyszer'ri trtrveny-
szeki tiirgyal{s lenden is sokkal liisebb oli bit6fiira juttatja a
szerecsent. minl a feh6r emben. ,\ lyncheleseh szdnd.t csak a
birtisirrgok haldlos iteletei roltak kepesek - fjabb id6ben -

csokkenteni. De azok az iteiletek igen glakran a folhdborodott
kOzdnseg fenleget6 magatartdsain es nern a tOrvenyen alapirlnak.
.llinel tObb szerercsent akaszt fOl r alahol a h(rher. anndl ke-
veselrbet konczol l0l a tcirneg.

\z llg5esrilt -\llarnok biiniig-vi statisztikrii tele vannak amtr
t'alostig maglarfzataival. hogv a goloszte\'6k ar:dnyszdma joval

nagyobb a szerccsenek, rnint a I 'eherek kOzrjtt. Es a szerecsen
rabszolgiik folszabaditeisa 6iir n(ittOu n6 i,s a szerencsen gonosz-
te r rjk arf,n1'szirma. Iibben a k<-rriilnrenyber a lankeek a szerecsen
1aj lbkozatos siil-r'edeset ieitjiik es azt. hogv rajtuk nem Ibg a
licrzneveltls, s6t ez rneg hajlandobbri te.-qzi tjket a ltiinre. Phila-
delphihban, urclrnek lakirsai kozott csak 4 szdzalik a szerecsen)
a I'6l,ren jiiro briirben leiedzcik kozott 1885-t6l 1889-ig Ll szizaI(:I<,
1890-t6l 1895-ig nrd:r 221', sz.izallk r-olt a feketeb6ni. '\z
1890-iki nepszeimldlds szerint a deii tillarnokban 10,000 f'eher'
lakrjsla 6 bebortcinz0tt, 10,000 szerencsenre peclig 29 esett.
Az eszaki aillamokban az alanv rneg rosszabb volt, mert otl
10,000 f'eherre 12. ds 10,000 I'eketere 69 brirtonlakti jutott

( i d .  m .  239 .  l . ) .
trlindez valci igaz: de magyarazaLa csak liis rdszt van a

feketeb6riiek nagyol.ib hajlandosrigriban a biinre. Egy amerikai
statisztilius, lirr.r-on F. ..\. kisasszonv is Lrevallja, hogy a deli
tillamokbar, ahol legtObb a felieteb6rii, szerencsenek haliilbrin-
fetest kal,rnak ol1'an vetkekert, arnin6ket az lszaki dllamokban
egy, legfOljebb tit evi bortOnnel biintetnek. I'ersze, bOri0nbe
jutnak olSan esetekben is. rniddn a feher ember szabadldbon
rnarad ( id .  rn.  24.1.  l . ) .

Igaz tovdbbi az is, hog-v a szel.ecsen biinosok szdmit
a labszolgasdg cltorlese t'l'idsi mertekben megn0velte. De miert:)
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-\z Unio alkotmiinydnak XV. p6tleka azt mondja: 'Az

Egyesiilt Ailamok egyetlen polgiiriinak szavazaLi jogiit sem von-

hatj:ik meg vagy korldtozhatjrik sem az Egyesiilt Alamok, sem

biirmely allam az illet6nek szfrmazasa, szine, vagy a miatt,
hogy 3r.16tt, rabszolga volt." Ebben a kijelentesben lbglaltatih
ama vildgszerte megindrilt mozgalom eredmdnye, mely a sze-

recsen rabszolgiik folszabaditiisdra irdnyult.
Az akkori kOzhangrilatnak felelt meg Hannmr Bnncunn

Srown hires regenye, a ,'famiis britya kunyh6ja." 1852-ben
jelent meg s egy ev alatt 300,000 pdldainyban kelt el' Szin-
darabot is heszitettek bel6le, leforditottiik minden miivelt nyelvre.

-\piiink es anydink itthon ilIagyarorszdgon is meghOnnyezlek
'famiis biityiinak, az Oreg szerecsen rabszolgdnak szomoru
sorsdt, melyet a reg6ny nagy erzelmessdggel ir le, llltarva az
amerikai rabszolgatart6 flltetvenyesek hajmeresztci kegyetlen-
segeit. Mdg az 6n gyermekkoromban is sokat olvastuk. Szinte
hallottuk a szerecsen sz0kev6nyt iild0z6 v6rebek csaholdsiit;
szinte lzittuk az erd6ben, a hangyabolyon megk0tOz0ttnek vonag-
leisdt, amint a haugyiik milli6 pareinyi nardssal ler:igj:ik eleven
testdr6l zr hrist. ,\zt rnondjdk, soha meg k0nyv a rnaga kord-
ban oly nagyhatltsrlL nem volt es soha annyi oh'as6ra nem tal6lt.

N',zzel a kOnyvvel a kez6ben novekedett fegyverfoghat6v:i
az lszaki tillarnoknak az a nemzedeke, mely a deli dllamokkal
az I86I-L6L 1865-ig tartcl polgiirhiihonit vivta - a szerecsen
rabszolgdk fOlszabaditiisdnali jelszava alatt de valirjiiban
gazdasiigi okokbcll. A lal.rszolgdk fOlszabaditdsa csak amolyan
elkeriilhetetlen jarulek I'olt. Kctvetelte az egesz viliig kOzvele-
mdnye, koveteltek f6leg hadtgyi szentpontok ; de feltek t6le
meg azok is, akik erette harczoitak.

Az Unio tdrsadalma a dolgon rigy segitett, hogy tdrsa-
dalmilag megtartotta rabszolgdknak, akiket jogilag I'olszabaditott.
Lrxcor,rq elnOk, akinek nev6hez friz6dik a szerecsenek folszaba-
dittisa, rnaga rnondotta: ,Mert nern akarom, hogl' szerecsen
nci a rabszolgiikirn lehessen, azdrt tneg nern kell akarnon, hogy
felesegemme is lelressen.u Az Unioban nem is k0thet szines es
feher t0rvenyes hhzassiiLgot.

A tdrsadalom egyszenien megsziint munkiijuh fejeben el-
tartani ciket, de nagyon keveset tett arra, hogy m6dot adjon
nekik a maglk embers6geb6l vaki, emberies meg6lhetdsre : adott
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szabadsiigot, de nem adoLl hozzi kenyeret. Adott jogokat, de
lehetetlenne tette ama jogok gyakorliisdt.

Az Egyesiilt Ailamok szerecsen lak6ssrigiinak igen nagy
resze voltakeppen ma sem kevesbb6 rabszolga, mint a rab-
szolgahiiboni ekitt. Rabszolgeivii teszik a megelhetds neh6zsegei,
els az, hogy a feherek tiirsadalma k0vetkezetesen elzd,r el6tte
minden ritat, mel_v a uragasabbrendii foglalkozd.sokhoz vezet.
A szerecsen a deli eillarnokban ma is iiltetv6nyes ; szabad ember,
mert szabad ehen halnia, ha nem tud eleget keresni. Az eszaki
iillamokban hordja a zsdkot, tisztogatja a'z t|czat vagy a
feh6rek cziytSit. Megteszik cselednek ; de kinevetik es eltaszitjdk,
ha rir akarna lenni. Nagyneha lesz belcile orvos vagy tanitri ;
de csak szerecsent gyogyithat, szerecsent tanithat. Nincs az
a I'eher gyermek, aki eltiirne, hogy neki szines tanit6 paran-
csoljon.

Minden gyiimol nelkiil, frgysztilv{n kil0kteli a szabads6gba.
Nern keszitetL6k, nem tanitottr{k a szabadsdgra ; de 1'elel6sse
tettek annak gyakorlataiert tis sillyosan itelik meg minden teve-
deset. l'Olrirjdk neki, hogy viilasztzisok alkahn{val a szayazalaL
eladja. Pedig csah az a bilne, hogy olcsribban kell adnia, mint
l'eher polgrirtrirsiinak. Keveset is kiniilnak neki 6rte ; de rneg
kenytelen is olcsdn adni, rnert szayazat,a driin gyakran az ehen-
halristol szabadirl rneg.

lilnell Osszezsufolva, rendezetlen csalidi viszonyok k6z6LL,
a legnagyobb nyomorban, mely kesz melegiigya a ltiinnek. A
szerecsen kiiltinben is kOnnyelmii es gondtalan lelkiiletii. A
lustiilkodiisra is nagyon hajlandd. De rnelyik nepfaj nem az,
amelyik fejkidesenek meg figysz6lvdn gyer.mekkoriit 6li ? Brjvel-
kedik minden erenynyel es nrinden hibdval, mely arna kort
jellemzi. ̂ \ miisok tekintely6t szivesen elismeri, engetlelmes,
kitartri es bdLor katona. Szereti es jril miiveli a zen6t. K0lt6i
kepessege es rn6ly bens6sege dlesen megkiilOnbozteti a yankeet6l.
Ha valahol az Egyesrilt Ailanrokban edes dal iiti meg {iiledet,
anelyet itthon, Eur6piiban meg nem hallottiil ; ha szived hrir-
jriba kap egy-egy kis kOltemeny, amelyet itthon meg nem ol-
vastd.l : ,That is a nigger songo - azI fogjrik mondani. Sze-
recsen dal I 6ti odaait a gyermekies jokedvnek s a k0lt6iessdg-
nek kepvisel6i. ilIint ilyenek, elnek-halnak a Linczert. Ha van
mib6l, hrr nincs mib6l : nagyokat tudnak mulatni. Kozben persze
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konnyen megfeledkeznek a holnapr6l, 6s a tegnap tamilsdgai
sem igen nyomjiik a lelkiiket.

A yankee a tObbek k6z0tt azert-is oly dtih0s a szerecsenre,
mert irigyli, hogy az oly kev6ssel be6ri 6s oly kevest6l is
boldoggri lud lenni. Lesziillitja az 6leL kOvetelmenyeinek merte-
kdt, amit ott ustandard of life* n6ven neveznek. A feher
munkds sokat kOvetel munkaad6j6t6l es az eletL6l. Aszerecsen
mindket iri,inyban sokkal szerenyebb; pedig abban, a mire
megtanito[trik, nem is r-egez rossza-bb munk6t. Az6rt az amerikai
munkd,s sz0vetkezetek nem is vesznek f0l szeiecsen tagokat.
(Id. m. 245. L) Ezeknek a rnunkdb6l is az jut, amit alamizsna-
k6nt, vagy az6rt lOknek oda nekik a feherek, mert maguk
vdgezni melt6srigukon akilinak tartjiik.

Videken, a deli iillamokban rneg eleg jo dolguk van.
iVez6gazdasdgi rnunkdban elismeresre rnelt6 haladiist mutatnak.
l'olszabaditdsuk dta a szerecsen foldmiivel6knek tetemes r6sze
viilt 1'<rldbirtokossii. 1900-ban 746,77-c foldbirtokot, farm-ot,
rnriveltek szerecsenek, s abb6l 2I szazalek voIL egdszen, 4'2
szazallk reszben szerecsen tulajdonose. (Id. m. 228. l.) Mds
foglalkozAsi iigakbtil a feherek fokozatosan kiszoritjiik ciket. A
hetvenes evek r.egen l'lorida dllarnban az oLt epiil6 vasritaknak
csaknem minden rnunktisa fekete volt, meg er mernOk0k is.
Vasilti munkd.hoz ma rndr ott is alig juthatnak, pedig ott 6k
a lakrissiignak najtlnem ttilnyornti.resze. (Id. m. 24b. l.) Akik
a foldeken nem tald,lnak alkalrnaziist, azok a,nagyobb vd,rosokba
szolrilnak es ott, szLik helyen 0sszezsffolva, lrihetetlen nyornorban
elnek. Szaporasdguk igen nzrgy ; persze 6riiisi a gyermekhalan-
d6sdg is. A ddli dllarnokban a leiinygyermekek iitlag 12 es fel
eves korukban iillanak munkd.ba: de gyakran m6g sokkal
fiatalabb, mdr 6 6ves korban is. ^I bOrt0nbe jutottak mind
olyan csalridb(tl szarmaznak, ahol a gyermekek szd.ma 8 es 2T
kdzlLt v:iltozik. Elkepzelhetti, mily nyomorban telhettek gyer-
mekeveik. (Id. m. 242. l.)

A nagy nyornor, a zsrifol[ lakds, a tamilatlanseig es az
elhagyottsiig, p6ros{rlva n6rni konynyelmiiseggel es hirtelen in-
drilattal: ezek az okai a szerecsen biintettesek n0vekv6 szd.m6nak,
nem pedig a szerecsen fajnak erkOlcsi es ertelmi alacsonysd.ga.
Ha mi magyarok olyassuk amerikai ir6knak inokat az iilitdsait,
hogy szerecsenek magasabbrendii szellemi munkiissiigra nem
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kepesek, gondoljunk csak arra, mit ir feldliink a nemet Pmnnn-fdle
lexikon: Magyarorsziigon idegenek, f6leg ndmetek vegeznek min-
den magasabbrendii szellemi munkdt, mert ilyenre a magyar
faj termdszett6l k6ptelen. Nem a szerecsenek, hanern az ottani
{'eher tiirsadalom hibiija, hogy magasabbrendii szellemi munkds-
siighoz szerecsenek egyiiltaliiban oly ritkdn juthatnak hozzir
Amiddn hozzi$atnak, derekasan elvegezik. Rizonysiig red nem
egy kivdld szerecsen tud6s, orvos, tand,r vagy iizletember. Nem
a j6 orvos keves a szerecsen orvosok klzltt, hanem az orvos
kevds a szerecsenek kOzOtt. Szrilld ige, hogy 6riiltseg szinesek-
b6l orvosokat nevelni, mert feher ember nem fogn:i magdt
veliik gy6gyittatni s a szinesek is inkiibb feh6r orvosl hivnah.
I'edig a Howard egyetemen kik6pzett szines orvosok csaknem
mind kitiin6en mrik0dnek es nag1. gyakorlatra tettek szert, sok
p6nzt keresnek, persze a sajiit fajtrijuk koreben. Ahol a szere-
csenek kedvez6bb tiirsadalmi viszonyok kOzOtt elnek, peldiiril
angol uralom alatt Jamaicd.ban, vagy Haiti-ban, a szerecsen
kOztiirsas:igban, a szellemi munkiissiignak minden teren sok
kiviil6 emberiik van, r'ildghirii tud6suk es nagy rillamfdrfiuk
$ nem egy.

Pur.r.nx-BuHv Bnnrl (230. l.) fOlemliti Dunls-t, a nagy
franczia reg6nyfr6t, ki tudvalevdleg mulatto volt; TlNrnn-t, a
miiveszt; Cor,nnrocn-'flyr.on-t, a zendszt;Toussarur L'Ouvnnrunn-t
a hadvez6rt; DuNn.ln-t, a k0lt6t; Doucr-m-t, az aIIanferfit. De
kiilonOsen sokat foglalkozik Dr, Booxnn \V.rsurxcrorq-nal.

A rabszolg:ikril Amerikriba vitt szerecsenek igen sokfele
nept0rzsh6l szdrmaznak, tehiit testi es szellemi alkotiisra is
kiilOnb0znek egymristdl legalii.bb is annyira, mint Eurdpa leg-
kiil0nbOzdbb nepei. Anniil igazsrigtalanabb tehdt a rajtuk egyes
helyeken szerzett kedvez6tlen tapasztalatok iiltaleinositriLsa. De
a yankee emberbar:ili drzelmei el6 rith:ighatatlan korkiLtokat
dllit a b6r szine, a szerecsen szarrnazas. Koziilok a legjobbak
eppen hogy az iillatvedelem k0vetelmenyeit szem el6tt tartjiik
a szerecsenekkel val6 biiniisban. Titokban azoknak is leghclbb
6hajilisuk, hogy visszavihessek a feket6ket Afrikdba. ,Ha nem
akarunk magunk is africanisiilddni, vissza kell 6ket vinniink
oda, ahonndt hoztuk.u

Es ez a t'6lelem neur is alaptalan. Miis kerdes. csakugyan
veszitene-e vele az emberi toviibbfejldd6s, ha fgy lenne. En
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azt hiszem, eppen rigy nem yeszitene, mint nem veszit azaltal,
hogy ma md,r a japiiniak, tehiit mongolok, is oly nagy reszt
kernek belSle.

Nem alaptalan azonban a yankeek f6lelme el6sz0r is
az9rt, merl a szerecsenek, minden nyomorris:iguk mellett is,
sokkal jobban szaporodnak, mint a bensziilOtt feher emberek.
S6L az Egyesiilt Ailamokban megtelepriltek a harmadik, negyedik
nemzedekben tObhe egyiiltaliin nem szaporodnak. M:ir pedig vala-
mely nep hanyatkisiinak elsd es legbiztosabb jele a szaporo-
diisiinak cs0kkenese. A regi gOr0gseget nem a rrimai kardok
6le, hanem a sajiit elndpteleneddse Olte meg. A rdmai biro-
dalmat sem az idegenek betOresei d0nt0tt6k meg, hanem az,
hogy a meghalt r6mai 0regek helyett mindig kisebb szd,mmal
sziilettek fiatal r6maiak. A sziilet6sek fogy6 sziima sz6t nem
tephetd kapcsolatban iill a szellemi 6s erkOlcsi szinvonal cs6k-
kenesevel. A sziilet6sek nagy fOlOslege nelkiil semmifdle nep
nem nraradhat hosszabb id6n 6t t6nyez6je az emberi toviibb_
fejl6desnek. A yankee ndp a hanyatliis ritj:in van : ezt csupdn
a feher emberek nagy mdrt6kii beviindorliisa pakistolja el. Ha
a beviindorliis valamely okb6l megsziinndk, a szerecsen lakds-
sdg r0vid neh:iny ember0}t6 alatt trjlsz:irnyalnri szirmban az
Uni6 feher lakdss:igiit. Szaporodiisukat ma meg lassitja a nagy
nyomor, a kedvez6tlen kOzegeszsegi viszonyok, a melyek kOzdtt
elnek, s a melyekb6l kOvetkezik 6riiisi gyermekhalandosiiguk. ilIeg
igy is nagyobb ariinyban szaporodnak, mint azok a feherek,
akiknek mdr az apjuk, anyjuk is az Uni6ban sz0letett.

Szerecsen 6s szerecsen-szarmazfik volt az Uni6 terrileten
1 880-ban : 6, 580. 793 ; 1 890-ben : 7,488.7 88 ; 1 gOO-ban : g,BB4. Bgb.
Feh6r ember volt 1880-ban : 4J,4O3,4[JO ; l8gGben : 6b,L66.Ig4 ;
1900-ben : 66,905.593. A feherek e gyarapodiisiiban igen nagy
resze, a szerecsenekdben semmi r6sze nem volt a bev6ndor_
liisnak. Az uni6 lak6ssiig:it mrir lgO3-ban 80 milli6ra becsiil-
tek; fl&, az utolsd 8 6vnek lbkozott beviindorliisivpl, lehet
85 millid; szerecsen, rigy mondj:ik, ma miir 10 millidn f0liil
van. K6t d6li dllamban, Ddl-Carolinri_ban 6s Mississippiben a
lakdss:ig tObbsege ma rndr szerecsen : nem egy rn6s iillarrban
is kOzel van ez az iillapot.

Szinte csud:iland6, hogy 10 rnillitinyi lak6ssiig; melyet a
tobbi politikailag es tirsadalmilag a legnagyobb etnyomdsban
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tart, m6g nem ebredt a maga erejenek tudalt'ra es rn6g nem
szer\rezkedett elnyomriival szemben. De ez csak id6 kerdese.
Mdr vannak kivrilir emberei, peldriril Dr. Boor<Bn lMlsnrucrorv,
a kik egesz eletiiket Ontudatosan fajuk emelesdre forditjrik.

Booren Wlsnnrcros, hajdan maga is szines rabszolga,
Alabama d.llamban, Tuskegee-ben, nintegy 1b00 tanuldtdl Lito-
gatott iskoliit alapftott, rnelyben minden tanit6 es rninden alkal-
mazott szerecsen. Purr,nlt-Bunny Bnnr.l kOnyve egesz fejeze-
teket szentel ez iskoliinak 6s alapitrijrinak. Val6siigos elragadta-
ftissal szol az inhlzeIrSl, annak sikereir6l es alapit6jiinak nagy
szellemdrdl, nemes jellem6r6l.

A fehdrek eddig inkiibb ahlroz ktjvettek el mindent, hogy
a feketeket erk0lcsileg es ertelmileg alacsony szinvonalon tartseik.
Napoliban a Bourbon kiriilyok politikiija arra ird,nyult, hogy
ott minel tObb legyen a tetlen es tudatlan lazzarone. De nagyon
helyteleniil it6lne rneg a napolii, yagy epen az olasz nepet, aki
csak a lazzaronlkat n6zn6. Er6sen ferL6z6LL gyiijtdpontok f6leg
nemely nagy vdrosban, peldiiril Charlestolban 6s Washingtonban,
nem lehetnek a szerecsenek megitelds6ben sem ird.nyadok. Azt
csak a yankeek dliitjdk, hogy rninel tObl:r nevel6-ct adnak a
szerecseneknek, anndl tObb lesz k6z0ttiik zr gonoszt6v6.

A faji fonrnaradds szempontjiibdl a szerecseneknek negy
hatalmas fegyveriik van. Az elsri a nagy szaporasdguk, kapcso-
latban e szaporod6 kepessegnek, ha nem is teljes, de megis
tagadhatatlan megmaradiisrival a feherekkel'alti keresztez6d6s
eset6n is, meg pedig rigy a kor0sztOz0ttre rnagdra, mint, bd.r
cs0kken6en, ut6daira n6zve. Nagyon elter6 emberfajtiikbdl
szarmazo apa 6s anya ivadeka iiltaliiban igen hajlandir a med-
ddsegre. A szerecsen s a feher ivadeka kivetel, mert nem ep-
pen oly szapora uglran, mint maga a szerecsen, de nem is
medd6. A m:isodik fegyver a szerecsen testalkotd.snak rencl-
kiviil makacs, a fehdret eg6szen eln5'omo 0r0kl6dese.

A harmadik, taliin leghatalmasabb I'egyver az, hogy a
szerecsen testalkotiis Or0klese kordntsem ziLrja ki a i'eher em-
ber magasabbreBdri szellemi kepessegeinek Or0kleset'. az iva-
ddk testileg, t0bbszOr0s vdrkevered6s utdn is, szerecsen marad,
de ertelmileg feh6r emberr6 vrilik. A szerecsensegnek csaknenr
0sszes vezet1 emberei az Uniciban felvdriiek, vagy negyedveriiek
es magasan foldtte iillanak a szerecsen d.tlagnak. Nern igaz,
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hogy a mulatto a I'ehernek s a feketenek csak hibiiit egyesiti.
Alsdbbrendiisegenek, biinre hajlandrjbb voltdnak az a magya-
rezaLa, hogy 6t a feh6r embernek benne derengd 0ntudata
tdbbnyire m6g sokkal kedvez6tlenebb k0riilm6nyek k0zOtt ta-
ldlja, mint a min6k k0zt van a legt0bb fekete. Hiszen, hogy
csak egyet mondjak, a mulatto mds, rnint t0rv6lytelen gyer-
meh nem is lehet, mert a feher 6s szines hdzassiiga az Unid-
ban nem tOrvenyes. Miir pedig a feherbcirii gonosztev6k leg-
nagyobb ardnyszd.ma is a t0rvenytelen gyermekek k0ziil ke-
r{il ki.

A negyedik, ugyancsak nem rnegvetend6 fegyver a sze-
recsennek nagy igenytelensege: sokkal inkribb meg tud elni
sziikOs viszonyok k0zOtt is, mint a feher, es benne a j6ll6t
viigya soha sem nd akkord.ra, hogy miatta inkiibb a gyermek-
6ldrisr6l is lemondjon. Mdr pedig a feher ember ezL heszi,
mihelyt az Unioban egy-k6t nemzeddket iitelt es .az amerikai
igenyekhez hozzaszokolt.

Ha vegig tekintiink a vildgt0rteneten, arra a meggyrizd-
desre .jutunk, hogy legtribb nemzet sirjiit fiainak 0nzdse dsta
nreg. Mdrs okb6l is pusztirlt rndr el nemzet, igaz; de meg igazabb,
hogy nem elt rnzi.r sokiiig az olyan, rnelynek fiaiban az egyeni
Onzes arra a I'okrer hdgott, minl a yankeeben.

A yankeere n6zve a szerecsen rilland6 szernrehflnyd,s a
mfiltdrt es iillandri figyelmeztetes a j0venddre. Inn6t a gyiilOlet,
mely a szerecsen ird.nt nem ismer emberbariiti 6rzelmet. -
PuLLerc-BuHy llnnr.q. rnondja (287. l.), hogy ismer6sei, mid6n
it'uskegee-b6l Neu' Orleans-ba kesziilt menni, figyelmeztettek,
ne emlitse, hogy szinessel iilt egy asztalnd,l, rnerl elveszi-
tend a new orleansiak becsiileset. Pedig zLz a szines Booxnn
W-lsnrwcrou volt, minden tekintetben o\' kivril6 ember, amin6vel
a yankeek sern sokkal dicsekedhetnek.

Pur,lnn-Buny Bnnra. konyvenek els6 es nagyobb resze
(1 I75 old.) a Jamaicd.ban, angol uralom alatt dkj szerecse-
nekkel tbglalkozik; a miisodik az Egyesrilt Alamokban el6kkel,
s a v6ge az Osszehasonlitiisnak arra az eredm6ny6re jut, hogy
a szerecsenek angol uralom alatt boldogabbak, magasabb er-
kOlcsi szinvonalon d.llanak es nem taldlkoznak a feh6r fajnak
olyan mertekri gyril0let6.r'el, mint az Unitjban. l(ifejti a szere-
csenek nagy gazdasdgi jelent6seget ,lamaiciiban 6s szemretrdnyd-
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sokat tesz az Unidnak, hogy rosszirl lbgott a szerecsen kerdes
megolddsiihoz. Szerinte is elhib:izott dolog a szeiecsent egy-
szerre eurdpai miivelts6gre fogni, gOrOgre, latinra tanitani es
nem venni figyelembe azt a nagy testi es lelki kiil0nbseget,
amely a feher s a fekete faj, kOzdtt van. A szerecsent meg
kell tartani es el kell kiil0niteni ott, ahova el6sz0r betelepi-
tett6k, t. i. a deli dllamokban, melyeknek nagy rdszeben, az
rigynevezett ,Black-Beltu-ben, a Fekete 6v-ben, 6k a lakdss:ig
t0bbs6ge. Meg kell 6ket tartani a fold s a mezlgazdasiigi ipar
mflveldinek. Meg kellene tiltani, hogy a vdrosokban eljenek,
hogy a gydriparban prribdljanak - rigyis hiiiba -- \,ersenyre
kelni a feherekkel. A politikatol maradndnak inkribb tiivol. E
helyett az Unio politikusai azon kezdteh, hogy a szerecsen t0-
megeket, mindjiirt a rabszolgasfg eltOrlese utdn, politikai czel-
jaikra megviisdroltiik, politikajlag megrontottfk; s6t a liizadrlk-
nak belyegezett deli 6llamokban az, cj keziikbe adtiik a feherek
fOlOtt a politikai uralmat. Id6vel persze ismet a feherek kere-

. kedtek fOhil 6s most annil inkribb gyLil0lik a f'ekelet. A d6li
dllamokban van a szerecseneknek nem csak kiilOn templornuk

'es iskoliijuk, hanem rrannak kiil0n szdlkiik, horcsm6ik 6s kiilOn
vasriti kocsiik is.

Mdgis ott, ott a "l'ekete Ovu-bsn taldlhatj:ik csak I'ol
igazi boldogfld.sukat, fejl6desiik igazi ftiltdteleit a szerecsenek.
Kir azt.miishol keresniOk. SzerzSnS erre egy nagyon szep me-
set hoz tll (222. old.). Nem iillhatom meg, hogy r0viden ide
ne irjam : Egy hajd elt6vedt 6s mdr tObb nap 6ta bolyongott
a tengeren. Vegre megpillantott egy ismer6s grilyrit. A boldog-
talan hajir '|rboczara azonnal fOlvontiik a jelt : 'Vizet, vizet I
Szomjan halunk!" A ktizelg6 grily:ir6l rrigtOn megjdtt, jelek-
ben, a valasz: 'Meritsetek le vodr0t, ahol vagytok.o A szomjan
hal6k rniisodszor is folhilztiik a jelt : uVizet, vizet ! Kiildjetek
vizellu Ismet ugyanaz a valasz: "Meritsetek le vr.rdrOt, ahol
vagytok.u -{ harmadik es negyedik vizet kerd jelre is hasonld
volt a vdlasz. A szerencsetlen hajo kapitiinya utoljiira is szot,
fogadott; lemeritette a vodrOt, ds ime, gy0ngy0z6, tiszta edes
vizzel Lele hriztiik fdl. Az Anazon foly6 torkolatdnak vize
volt, mely sok merfOldnyire eltolja maga el6tt a tenger stis
vw|t. - Ig1' a szerecsennek is ott kell meriteni boldogiiliist,
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a hol van. (Ite[nk. szegeny magyarokra is mennyire itlik ez
a pelda !)

Az tr)gyesiilt Ailarnokban a t0rvdny, amint mdrr emlitet:
tem, kezdett6l fogva ervdnytelennek mondja a feh6r s a szi-
nes k0zOtt ktitOtt hiizass:igot. Nem tesz ktilOnbseget a tiszta
szerecsen es a kOzott, akinek ereiben csak egy nyolczadresz-
nyi szerecsen ver folyik. Angol uralom alatt miisk6p biinnak a
feketevel s a szfnessel. Akiben csak egy nyolczadresz a fekete
ver, azt fehernek tekintik. l'eherrel hiizasrilt szerecsen deduno-
kiija ott miir feh6r enber. Az lJnioban ahhoz, hogy egy hri-
zassd.g tOrvenytelenn6 viiljek, eleg, ha a gyermekek valamelyike
6szrevehetd visszaiit6st rinil el a szerecsen 6sre. Ehhez jiirdl
sok uniobeli politikusnak az a meggy6z6dese, hogy a szere-
csen kerdds csakis a teljes faji elkiil0nitds s a szerecseneknek
a d6li tartomdnyokra korld.tozdsa rlltal oldhat6 rreg. Nem ve-
szik 6szre, hogy ebb6l az Uni6ra a korliittalan faji keveredes-
nel sokkal nagyobb 'ltaj 

szarmazhatik. Ma rneg ninci szerecsen
nyelv; anrit Afrikeiban hagytak, azt rilg elfeledtek: 

'ma 
meg

nincs szerecsen nemz€ti 0ntudat. De ha a sok milli6 szerecsen,
akit teriiletileg kiilOn vd,lasztanak, a maga egysegenek tudatiira
ebred; ha mostani gyerureki iillapotiib6l egy kiilon fejlddesi
folyamat iiltal, melynek hatalmas rtgtii vannak a kOz0ttiik el6
mulattdkban, ferfkorba lep: ha majd nemcsak ker es vedeke-
ztk, hanem kOvetel 6s td.mad is : rros, akkor r-6ge az Unio
egysegenek, nert akkor letrejOn, ami eddig m6g sehol sem
l6tezel.t, egy hatalmas szerecsen birodalom, mely magdenak
fogja mondani a mai Egyesiitt A[arnok leggazdagabb r6szet, a
mezSgazdasagnak es iparnak szinte kimerithetetlen forraisait.

Persze Pur,lnlv-Buny Bnnrl nem is volna angol n6, egy
gyarmataibol gazdag orszitg gyernreke, ha nem szegiidnek 6 is
a szerecsenek elkiilOnitesenek sz6sz6l6jrivri. Neki, elvegre, m6gis
csak az a lenyeges, hogy a jamaicai quashie, az ottani szere-
csen, fdl shilling (60 filler) napi b6r6rt termeli Anglia szamira
a gyapotot, holott az Unio deli iillanraiban a szerecsen gyapot-
munkds legaliibb 40 centet (2 koron:it) kap naponta. Teh6t
\rezze magdt boldognak a szerecsen, legyen j6 dolga, - decsak
termelje a gyapotot; tanriljon, iigyesedj6k, hogy tObb gyapotot.
hogy czelszeriibben termelhessen. Hiszen angol ember az ldiltet-
venyek eghajlata alatt kdptelen a mezei munkdra. ,\ szellerni

15
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munka ter6n a.zonban ne akarjon a. szerecsen az augolnak
versenytdrsa lenni. Mert a szerecsent - jrillehet vannak kive-
telek -- a faji alkotdsa teszi keptelenne a magasabbrendii
szellemi munkdra.

Ebben az [gyben az ir6n6 tObb tekintelyre hivatkozik
(227. l.), akik szerint a -czerecsen faj koponyiijdnak iirtartalma
kisebb, mint a kaukdzusi faj6, az agyvel6 masodlagoskanyarfi-
latai egyszeriibbek, csekelyebb sz{mirak, kevesbbti tagoltak.

Ami abban lelnd rnagyardzatit, hogy a szerecsen iioponya
varratai koriibban csontosodnak tis kordbban sz[intetik meg a

koponyaiirnek tovdbbi tiigirlhatiisrit s igy gdtat vetnek az agyvelti
toviibbi fejl6dese ele. ,\ szerecsen 91 errnek kdnnl'en tanirl, jd

az emllkezete, figyelmes es igyekvii : de nagyon is kordn 6bred
fOl berrne 6s fol0tt6bb erds a nenri oszton. s attr'rl kezdve. az
ifjti korban, a szerecser nem r-{ltja be, arnib g,v'ernrekkoraiban
igert. A szerecsen gyermeli eppen ol1' jtil tanirl, rnint a feher:
de a szerecsen ifjt rndr e,lmarad a I'ehtrr m0gott. Vagyis a
szerecsen agyveleje s azzal eg1'litt szelk'mi kepessege nem igen
jut toviibb a gyermel<i lior fejlettsegi fokiiniil.

Ami a koponya s az agyvel6 alkottstit, rnint a vizsgiilt
szerecsenek alacsonyabb tlrtehni szinvonalf,nak jelet illeti, mi
meg nehd:ny tjabb adalot js hozhatunli l'cil. (Az illetci for:rds-
munk:ik maguk nern leven keziinh iigyebeu, adatainhat Buscul,L'
Gnonci dolgozatiibol - ,liultur und Gehirn.u ^\rchiv f. Rassen-
und Gesellschafts-tsiologie. I. Jahrg. 190+. 5. Helt, p. 688-701
vessziik.) liindazontiltal neln jutunk Arra ztz eredndnyre
(amire jut Br;scHr.x is1, hogy arnaz alacsonyabb ertehni szin-
vonal magyarinaLaL csak a szerecsen faj testi alkottisi,iban
kell heresniink, es trogy a szelecsen faj testi alkotdsa mf,r
eleve es orOkre kizd.rud. a faj ftlagdnak a leher fajdhoz
hasonlo ertelmi szinvonaldt. .\z eddigi vizsgailatok alapjiin meg
nem tartom megd0nt0ttnek azL a tetelt, hogy a szerecsen nem
als<lbbren dr i  la j  a  fehernel  es hogy csupdn ez id l  szer int
fejlettsdge alacson.vabb. Es rem tudhatjuk, hogy a jelenleginel

kedvez6bb kciriilmenyek kOz0tt mennyi id6 alatt erhetn(r el
ugyanazt a szinvonalt, rnint a melyen yan rna a feher laj.
Emlekezziinh csak red., rnikdpr nyilatkoztak a sdrga faj als6bb-
rendiisdge fel6l igen tekintelyes feher emberek az orosz-japrini
hiiborir el6tt I
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Hogy a szerecsenek annyi 6vszd,zad alaLt sziilSf0ldiikOn,
Afrikrlban sem fejtettek ki semmifdle magasabbrendii miiyelt-
seget: ez sem f aji keptelensegiiket, hanem talein inkiibb az
eghajlat b6nit6 hatiisi{t 6s ama nig<ik hirinyrit bizonyitja ter-
meszetadta eletviszonyaikban, amelyeknek k6nyszeritd ereje
n6lkril valosziniileg a kaukiizusi faj kiil0nb0z6 torzsei sem
teremtettdk volna meg miiveltsegiiket. Elegge ismert dolog,
hogy az egyenlit6i eghajlat a feher emberakaraterejdtis elzsib-
basztja ; ott a fehdr faj miiveltsdge is aligha jOtt volna letre.

Legakibb is nagyon val6szinii, hogy a magasabb ertelmi-
seggel nagyobb kcponyarir es srilyosabb agyvel6 kapcsolatos.
Val6 igaz tovribbzi, hogy az eddig megvizsgiilt eseteknek sokkal
nagyobb szd,zalek{ban volt a fehdr embereknek, mint a szere-
cseneknek J:izonyos kOzepesnel sirly65255 agyvelejiik. Huxr: az
dszakamerikai polgdrhdborriban elesett szdmos feher es fekete
katondnak agyvelejet hasonlitotta ossze. '\ legtObb szerecsennek,
t. i. 37 szfzal6knak, agy'releje az 1276-t6l 1417 grammig ter-
jed6 srilycsoportba csett.; a legt0bb fehernek, ilgymint 36 szazallk-
nak, agyveleje ellenben az l4l8-lol 1558-ig terjed6 sirlycsoportba.
1276 grammniil kOnnyebb agyveleje a szerecsenek2l szazallka-
nak s a feherek L4, szazalekanak volt. 1559-t6l 1700 grarnmig
lerjedd sirlyt 100 koz(il csak 3 szerecsennek, ellenben 100 kttzfil
10 fehernek agyvelejc mutatott. Ennel nehezebb agyveleje nem
volt egy feketenek sem; tle 'r.olt a feherek Zrf , szizalekiinak.

Hogy azonban a kOnnyebb agyvelcit mdg sern kell f aj i
sajiitossdgnak tekinteniirtk, azL megmutatja a kOvetkezd Ossze-
hasonlitiis. Nllrrncra megmerte cts Osszed.llitotta szd,mos feh6r
ember agyvelejet a szerint, hogy az illet6knek rni volt a foglal-
koz[suk, es azt tal6lta, hogy a magasabbrendii szellemi mun-
kdval jriro lbglalkozaist (z1k agyveleje j6val srilyosabb volt,
mint a csupdn testi munkaijuk utri,n r1l6k6. A vegzett szellemi
nrunkdval kapcsolatos k0l0nbsegek a f'eher emberek agyveleje-
nek srhlyzt krizOtl semmir.el sem ki-'ebbek, mint arnin6ket taliilt
Hunr n I'eherek s a szerecsenek agy'r'eleje kozott. ;\ napsz6-
rnosok, gyiri munkdsok, szolgdk, hd"zmesterek csoportj:iba tar-
toztlh agyveleje nenr volt sitlyosabb, minl a legtobb szerecsen6,
mert csak 26 szival{knak voit tObb 12100 grammndl:. az ipa-
rosok es kezmiivesek csoportjdban rndrr /+3 szdzaleknak, a keres-
ked6k, irnohok, tanitok, alsobb hivatalnokok csoportjiiban 48
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szd.zaleknak s vegfl az egyetemr6i kikeriiltek s a magasabb

hivatalnokok csoportjiiban 57 sziizaleknak. '\ szerecsenek a

polgdrhriboru el6tt nem is lehettek mdsok, rnint f0ldmiivel6k,

napszdmosok, cselddek, k6zmiivesek. llivel tehdt kimutathat6,

hogy, ha ilyen m6don kereste a kenyeret s nem foglalkozott

nagyobb szellemi munktival. a feher embernek is sohkal kevesbbe

srilyos az agyveleje: nem tarthatom kizairtnak. hogy a nreg-

vizsgiilt szerecsenek k0nnyebb agyvele,je is csak annak tulaj-

donitando, hogy nem foglalkoztak szellemi tnunkalal. Es mintlen

azt bizonyiLja. hogy neln azert nern foglalkoztak szellemi mun-

kdval, mert nern voltak red. kepesek, hanem azert, merb arra

semmi sem szoritotta, de abban minden gzitolta 6ket.

A nagyobb szellerni munka - irgJ ldtszik i{ltaliban

sulyosabb{ Le-qzi az agyvelcit, melv e szellemi munha testi szer-

veinek leginkribb miikcid6 tomege, r'alaminthogy a 1rOrOlv forga-

tdsa er6sen kifejle,rzti, sirlyosablt6 te*szi a kovd.cs liarjdnak izmail,

melyek e testi munkanak leginkribb tevekeny szervei. !-eher

ember i-,r ak:lrh?in-y akad elrl)en az emlitett 0sszeiilliteisok

szerint, amelyeket meg tobb m[ssal is rnegtoldhatniink

akinek koponyrijiiban, bfr tip elmejii, nem szekel s[rl1'osaltb agyvelei

a legk6nnyebbnel, amindt szerecsenlten megdllapitottak. A ktilOn-

boz6 sirlvir agyvel6k gyakorisdgfban sincs akliora elt6res, hog-v ez

rtiszint a litilOnllOzci foglalkoziisok g-vakori sdgdnak ktilOnbsegebdl.

reszint a mdr sziilettistcil kiilOnlroz(i srilvri agyvelcj(ieknek, vag.v

a kiil0nb0z6 tehelsegiieknc'li az elctviszolr-vokt6l I'iiggcj s LObb rem-

zedek rita talt,r'r kirtil6gatridiistibril rtreg n(] volna urag1,'arazhaL<i.

\ nagl'ol,rl-r ertehni kepesseg s ezzel cgyiitt a sziiletestdl

fbgva sirl-1'osabl,r ag1'r-cl6 jfrhatott mfr az afrikai 6sliazdban

gyongebb csont- ti,< izontroutlszcrrel, az idegeknek nagyobb er-

zekenysegelel es m6g ntis olyan testi sajdtsagohkai, mel"vek

az ottani r-iszonl'oli ktizotl ttiltl-rszorosen lerontottdk a kell6

kimiivele-<re litil0nben setn lierril6 erLelrui fols6bbsegnek minden

haszniit: a viszonyok inlihbb az er6s csontnak es izomnak,

mint a sirl-1'os agyvel6neli kedvezlek. -\z ameriktii rabszolga-

tartd is bizonvara csak az er6s testet s az engedelmessegeL

becsiilte rabszolgdiban. A nagyobb ertelem, mell tr rabszolgiit

gondolkoddsra, emberi voltdnak failismer€serc, taldn liizadrisra

indithatta, csak szhlka lehetett a rabszolgatartir szem6ben. A

szaporitiis dolgi{ban csaknem irgy biinhatott rabszolgtiival, mint

l 8
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hrizi rlllatjaival: kitenyesztette az er6s testalkotiist 6s kiselej-

lezle, nemzedekr6l-nemzeddkre, a srilyosabb agyveldt. Es mit

tesz a mai Unio tiirsadalmi politikiija a rabszolgiik marad6kai-
val ? Kitenyeszti benniik a testi erdt, a f0ldmivelesre s a mez6-
gazdasiigi iparra val6 alkalmatossdgot, de kiselejtezi, posvdnyba,

biinbe dOnti a srilyosabb agyvelejiiek nagy r6szdt ma is'
Vegiil meg azt is megerrlithetjtik, hogy a koponyavarra-

toknak rillit6lag koriibbi megcsontosoddsa sem teszi lehetetlennd

az agyveldnek tovfbbi n0vekeddset. Az egymiissal mdr mereYen

osszekapcsolt koponyacsontok meg hosszri id6n iit ndnek es

n0velik a koponyaiireget is. A 14-ik 6let6ven tril legtObb feh6r

ember koponyavarratai is megcsontosodnak, s az agyveld sflyii-

nak nOvekeddse az osszes vizsgiilatok szerint igen nagyfoku a

14-ik s a 20-ik ev kOz0tt. S6t nOvekszik az ndmelyek szerint

a negyvenedik 6let6vig ; ekkor eri el tetOpontjrit. K6sdbb mrir

csdkken az agyvel6 srilya. (Lrisd: 7,reunlr, Tu, und Zmtnon,

Nervensystem, in: Blntsr,senN : Handbuch der Anatomie des

Menschen. G. Frscunn, Jena, 4. Bd. 1899. 1.-3. Abth. p. 359.)

De ki mondhatnd. hogy az ernber ertelmi ereje a 40-ik elet-

6ven tril s az 50-iken innen mrir :iltakiban csOkkenne? Ez a

csokkenes, lrivetel. Szabrily az drtelemnek 6ppen az az itanyu

n0r"ekv6se, melynek elmaradiisdrt a szerecsenekben az agyvele-
jtik csekelyebb srilyrib6l magyarizzitk.

A yankee tehdt nem a szerecsen faji alkotdsnak szol-

g:iltat igazsdgot, hanem a ma m6g erdseLrbnek jogrit gyakorolja

a szinesekkel szemben, mid6n 6ket lehetdleg alacsony tdr-

sadalmi s ezzel egYfltt alaesony drtelmi szinvonalon tartja. S

az erdsebbnek ezt a jogrit anndl rnohobban gyakorolja, min6l

inkribb 6rzi, hogy meginog alatta a talaj. El6g botorril, 6 maga

is el6mozditja a szerecsen tOmegek teriileti elkiiLlOnrileset. A

teriiletileg, fajilag, gondolkodiis es erdekek dolgiiban elkiilonijltek

azonban majd nemzette vdlna,k, 6s nem lehetetlen' hogy nehiiny

szaz 6v mtlva irtri hadjdratokat inditanak liszak-Amerikdban a

ma uralkod,o feherek ellen, akiket a milsik oldalr6l taLin majd

a s:irgeik szorongatnak. Orvossdrg csak az egyesiileskren, a faji

es tdrsadalmi korliitok ledonteseben volna, amelyek ma a fe-

heret s a szinest elviilasztjfk- Az a csapds, ami ez6ltal a feher

ember g6gjet ern6, csak bibliai megbiintetese volna az apftk

vetkeinek a kesti unokiikban.


