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A fiatalkorúak védelme és a háboru. 
A fiatalkorúak szegedi felügyelő hatóságának 1915. évi működéséről. 

Irta: Zsoldos Benő. 

A fiatalkornak felügyelő hatóságának 
•szervezésekor bizonyára még sejtés alak-
jában is aligha élt a szervezők lelkében az 
'a gondolat, hogy nemsokára rákövetkezik 
'az az idő, miikor, teljes nagyságában ki fog 
bontsfcoizih atni a társiadatom és jogászvilág 
'előtt ennek a minden izéiben kifogástal ami 1 
'bevált intézménynek a jelentősége és ami-
kor valóban égétő szükség lesz a felügyelő 
hatóságok fokozottabb és mindeneknél o da-
li dóbb tevékenységére. A már idestova 'k'ét 
•öv óta viharzó háboru csakhamar meghozta 
'ezt az időt és ma e tekintetben ott ál Írnak, 
bogy a gy eui nekvéd cleimnek s általában a 
fiatal koraiak védelmének a front mögötti 
kétség telén nemzeti érdekét, társad átírnánk 
minden rétege — azelőtt* nyilvánított idie-
geir.lkedését és előítéleteit félretéve — habo-
zás nélkül elismerni kénytelen. Hiszen köz-
tapaisiztalati tény, — miként ezt dr. Orkonyi 
Ede kúriai biróniak, a fiaM'koriialk szegedi 
felügyieilő hatósága elnökének most közzé-
tett kitűnő évi jelenítése is igazolja -— hogy 
a háborús éviek alatt a csavargó, züllés-
nek indult, elzüllött gyermekeik száma el-
szomioritóam növekedett. 

iMikor a mult, év folyamán ezen a he-
lyen a fiatalkorijaik szegpdii felügyelő ha-
tóságának 1914. évi működését ismer tet-
ton, magy lellkt örömirnieil, igyekeztöm 'ki-
fejezést adni annak, Ihogy a szegedi fel-
ügyelő hatóságihoz hasonlóan az ország 
'viataimieninyii ilynemű humánus testülete a 
háborús viszonyclk között é's az ezek által 
engedett méreteikben egyre fokozottabb te-
vékenységet igyekezett .kifejitenj a íiondiai-
ra ,utal,t és apátiammá lett árváik gondozása 
körül, s hogy a fia tat konuiak védelme a há-
boru alatt a lelhető legjobb kezeikibe van le-
téve. Az e térén azóta előálló eredmények 
ezt a meggyőződést a legteljesebb mérték-
ben igazolták s őszinte etlsm/ernéisisel fcelIJ. le-
szögeznünk itt azt a tényt, hogy ,a szegedi 
— működésének arányát és eiszközeiit te-
kintve — a vidékien a legnagyszerűbb fel-
iiigyelö hátlóság. Háborús tevékenysége a 
fi/atalkoru'alk védelme terén az előző évinél 
sokkalta .intenzivebb, a háboríts viszonyok"-
küvtetelmléínyéhez imég nagyobb mértékben 
bozzáilfeszkedő volt az 1915. esztendőben, 
teh'áft. abban az évben, /mely az 1914. év 
•utolsó öt hónapjával szemben első percétől 
az utolsóig ,a Véres harcok jegyében illesz-
kedett a világtörténelmi időszálkolk lánco-
latába. 

Az 1915., most közneboosájtott évi je-
lentés szerint ,a felügyelő hatóságnak a há-
borús gyennielkvédelam érdekében kifejtett 
legfontosabb mentési akciója, ugy kulturá-
íiis, miint eltilkiai, higiéniai és szociális szem-
pontból: a .gyermekmunkáskertek létesítése. 
Csak lerontanám a hatását a jelentés aima 
'szép szavainak, melyeikkel énről az ország-
szerte 'követésreméltó, dőrék intézményről 
megemlékezik, iha az ide vonatkozó részt 
Szó szerint ide nem igtatnám: „Szeged vá-
ros társadalmának áldozatkészségéből — 
ügyimond — az árnyas Makkos-erdő lomb-
Sátorának batzsiaimüs, kristálytiszta, illatos 
tevegőjéhen gyenmek üdülőtelepet szerve-
zett, melyet a mellette ellterüiő hét hold 
Szántóföldön gyermek münikáske.rtékkel kap 
Csalt asiszie. A gyakorlati ambersizeretet ezen 
'utján két hóniaipion kéresZtöl, naponta átlag 
150 1—14 éves korai gyermek félé nyúj-
totta ki segirtő,,mentő kezét. Vidáman, zász-
lókkal vonult .ki naponta a szabadiba az 
(apró sereg, hogy átvegye. a természet leg-
Iszebb birodalmát, a madárdialos, vadvirá-
'gos erdőt. A délelőttöket, pedagógusok fel-
ügyelete mellett, tervszerű testi munkákkal, 
izomfejlesztő játékokkal töltötték. Délben a 
'jnegériő emberbarátok adakozásából táp-

láló, meleg ebédet kialptak. A délutánt für-
dés, játék, gyiógyinövénygyüjtés, Slöjd fog-
lalta le, hogy ezután este, ,testibein-lé!ekben 
'izmosodva, nótaszóval térjenek vissza szü-
leikhez. Miikor a gyenmekserieg. utolszor 
'összejött, hogy átvlegye a gondozás végett 
'kiosztott oserépv.irágot, hálatelt szivvel bú-
csúzott él alttól a Jó nénitől, akii szervezője, 
'gondozója, mindeme vo/lt ennek az intéz-
inénynek, akinek áldásos működéséről min-
denki tud. -Ez a jó néni a szegedi állami 
kisegitci. iskola finoinlelkü, niagyltudálsu igaz-
gatónője," 

Azok között a. gyermekvédelmi in téz-
írniánydk közt, mélyeiknek keretébea a fia-
'tálikornialk szegedi felügyelő hatósága az 
'1915-iiki háborús esztendő folyamán is a 
kikeltő légin te nzivebb tevékenységet fejtette 
'ki, van a fiatalkorúak foglalkoztató műhe-
lye, amelyben a mult." élv folyamán összesen 
122 fiatalkorú nyert öllhalyezést és melyet 
'a Szegedi Jótékony Egyesillet Itart fenn. 
Az évii jelentés szerint ebben az évben fel-
épült a nagy asztalos-műhely és jelentéke-
nven kibővült a cipész-műhely; az előbbi 
arányainak méreteiről dlég tudnunk, hogy 
az Országos, Pedagógiai és Tattsaemmuzoutn 
árilejiöésén 1770 korona áru ovodai foglal-
koztató eszköz készitosére nyert megbízást; 
az utóbbiban pedig 380 pár cipőt készitet-
ték és ja vitattak a hadba vonultaik gyerme-
kei és. a hadiárválk javára, ezenkívül besze-
reztek ós kiosztottak 314 pár facipőt é's 
277 fa talpú papucsot. Ugyanez a kitűnően 
'bevált foglalkoztató műhely a mullt évben 
népkonyhát is Vezetett, melyben naponkint 
átlag 300 egyén kapott meleg étéit. 

Egyik legfontosabb része volt 1915-bqn. 
a felügyeliő bizottság működési kömének az 
ez évben, .oly nagyarányúvá fejlődött anya-
és csecsemővédelmi akció, amely téren való-
sággal vezető szeredbe,t viitt a szegedi jóté-
kony hőegyletelk hasonló irányú mozgalmai 
között. Hatásköre, forgalma kibővült, mig a 
területi felügyelet köirélben 1913-ban 130, 

1914-ben 193 bejelentés érkezett, addig 
1915-ibein ez a száim már 3lőtte emelkedett. 

A hatóság területén felügyelet alati állott 
.'1915-ben a> jelentés szerint 206 kísérletileg 
kihelyezett és 564 próbárS bocsátott fiatall-
'koru. Az Országos Gyermekvédő Liga által 
fen Lat iot'í Árpád-Otthonból, — honnan so-
kan vonultak hadba az idősebb növendékek 
'közül — a mullt évben 27 fin. a makói Er-
'zsébei-SaereteMzfcóil pedig 43 leány lett 
kísérletileg kiihelyezve, 

E helyütt feltétlenül kiiémdendőknek és 
íélismierésít érdleimllőlkbek tantom a jelentés, 
azon további adatait, amelyek szerint a fel-
ügyélő bizottság érintkezésben, állott a m. 
kir. rokkan tügyi hivatal lat és ideutkezett is 
'30 rcikíkarat katona; tekintélyes összeget 
gyűjtött a hadiárvák fdseg.ités,áre (csaknem 
10.000 koronát); a iszegedi Katlh. Nővédő 
Egyesület által, fenntartott leányotthonba 
'54 leány utaltatott be és .a " fiatalkorúak 
könyvtárából 674 ölviasó 4tszleslen' 3946 
'müvet olvasott. 

Á* közel jövő terveibe is enged némi 
betekintésit a mindemre kiltertedő gonddal 
'megszerkesziett évi 'jelentés. Megtudjuk 
ugyanis belőle, hogy előkészületiben van. a 
hatóságnak egy nagyarányú mozgalma: a 
gyári niiunkásnő-oitthonclk és az ipari mun-
kálscIknaJk és miunkásnőknek patronázs-szer-
vezeto, ismeretterjesztő éis szórakoztató 
délutánok, mozfelöadáolk, énekkarok, önkép-
zőkörök mendlezélste, létesítése stb. Látjuk 
tehát, hogy a felügyelő hatóság az ő sze-
rencsés 'sebészi kezeivel a:z eddiginél is 
mélyebben akair nyúlni a s,ziooiális bajain-
kat tegiiyilltabbaü előtáró társadalmi sebek 
közé: a gyári miunkásnőknek otthon os-e-' 
kély vaigy semmi felügyelet blatt hagyott 
gye rimákéit a muhkaidő tartamára gondjai-
ba ves'zi, fiatalkorú -gyári munkások a t és 
imiunkás,leányölkat laissu, de céktudatos men-
tési munkával, olko'san szóratoozfátó eszkö-
zeikkel megőrzi a gyári munkán kiviil töl-
tött szabad idők -rosszra csábító hatásai-
tól. Bizvást reméljük, hogy a legközelebbi 
'jelentés már e téren, is számottevő eredmé-
nyeikről fog beszámolhatni és magának e 
magy emberbaráti intézménynek önfeláldo-
zóan. buzgó vezére a. háboru után ,:: nemesén 
végzett mirnlkai büszke tudatával fog hivat-
kozhatni arria, hegy a szegedi felügyelő 
hatóságot — oly sokféle alkadálv leküzdése 
ü'tán — az ország eg^ik legieiső szociális és 
humánus intézményévé eméíte. 

inasfbasaiianass 

A központi hatalmak diadala hozhat csak békét. 
Román lap a francia rokonszenv kimúlásáról. — Az antant Ígérgetése, a 

kétségbeesés szava. — 

Bukarest, április 21. A ifranoia-olasz 

testvér is éggel való szédelgésnek már nincs 

foganatja s a testvéri állszeretet helyéi az 

alapos, a- jogos testvéri gyűlölet foglalja el, 

E hangulatnak kifejezője ia „Seara", amely 

az alábbi érdekes- ciklket közli : 

iNem maillik ,ell nap, hogy az antant, élén 

Franciaországgal, ne hirdesse különösien a 

semleges országoknak szóló jelentéseiben, 

hogy központi hatalmak az emberiség szent 

ékei ,etilen bar colinak, a nemzetközi szabad-

ság ellen s kivált a 'kisnépek függetlensége 

ellen. 

Ebből, tehát az következik szerinte, hogy 

la kisnépek láliljártak mélllóje, Vedelmezzék 

meg a szenti elvét ós küzdjienék a szabadság, 

egyenlőség és teistvéri-ség szent eszméiórf, 

ha mindjárt a népeket és jogokat eltipró 
Oroszország is a. dicső állam, amely szo-
mltságábari elég arcátlanul azt meri hirdetni, 
holott tényleg amióta megvan, ő a szolga-, 
ságnak, az elnyomásnak e földön legklasz-
szikusűbb országa. Egy dolgot látszott na-
gyot, nemeset alkotni, — az első dumát, .ezt 

azonban a foruaidalam csinálta meg, a cár, 

a szent szinódius és a muszka főúriak csak 

szétverték, bebörtönözték és bitóra vitték 

legideálisabb tagjait. A „szabadság" ez or-
szágának csak megvásárolt gazemberek le-
hetnek apostolai, még akkor is, ha Frdncia-
vügy Olaszország a szövetségeséi. 

Am térjünk vissza a jelentésekhez. 

Gúnyos .mösoly fakad, ajkunkon ezek 

ollvasasaikor, kivált, ha egy kicsit visszané-

zünk a iniultibá, amikor ieziek a frázisok épfen 

"ily lármásak, épen ily eredménytelenek vol-

tak. E frázisok nem ujaik, a szikkadt agyú 

francia diplomácia III. Napoleontó'l lopta el, 

alki 1870-ben szőszértnt ezeket mondotta, a 

miidőn a népekhez intézett kiáltványában 

azt állította, hogy „az ő d-iad.allától függ a 

szabadság ós a műveltség sorsa." 

Poincaré és Joffre harci tehetetlenségü-
ket Napoleon frázisainaik plagizálásával 
igyekeznek eltakarni. Szégyenletes vállalko-
zás, keserű vigasz. 

S miiként 1871-ben, ma is az emberiség 

szabadsága és műveltsége nem a franciák 

frázisain fog felépülni, hanem a németek dia-
dalain, akik nyugat kalmár népeit önmag-


