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a vizsgálatból eredő költségeket az azt elrendelő kamara terhére 
rója. Végre a 13-ik és utolsó czikk, mely az eredeti tervezet-
ben nem létezett s a par lament indítványára vétetett fel, így 
hangz ik : «A bizottság hatásköre megszűnik azon esetben, ha 
a vizsgálatot elrendelő kamara feloszlattatik». Tudni kell itt, 
hogy Belgiumban a senatus épp úgy feloszlatható, mint a kamara , 
valamint egyik kamara is a másik nélkül. Ezt az indítványt 
egyhangúlag elfogadták, nem úgy azonban egy másik indítványt, 
mely ekkép szól t : «A bizottság hatásköre felfüggesztetik és 
tárgyalása megszakad, ha az ülésszak véget ér, vagy ha az ülé-
seket a király elnapolja.» Ezzel szemben az igazságügyminister 
egy ellenmódosítványt terjesztett elő, mely el is fogadtatott, s 
melynek értelmében: «A bizottság működését felfüggeszti az ülés-
szak bezárása, hacsak a kamara máskép nem határoz». Franczia-
országban, egészen ellenkezőleg, a parlamenti gyakorlat megadja 
a bizottságoknak a jogot, hogy üléseiket folytathassák a kamara 
elnapolása esetén is. 

Elég sajátságosan, a fentebb vázolt belga törvény hallgat 
arról, hogy vájjon a bizottság tartozik-e közölni a bíróságokkal 
az általa beszerzett okiratokat, vagy az előtte tett tanúvallomá-
sokat. Abban is hiányos a törvény, hogy nem dönti el, vájjon 
van-e joga a bizottságnak bekérni az igazságszolgáltatástól a 
vizsgálati adatok közlését. Mindkét kérdés természetesen felettébb 
fontos a gyakorlat szempontjából. 

* 
* * 

Archives de Vanthropologic criminelle, de criminologie 
et de psycholoqie normale et pathologique. 1890. 15 juillet 
Nr. 46. ' 

A becses folyóirat, melytől megszoktunk úttörő eszméket 
hallani a sociologia és psychologia terén, hosszabb tanulmányt 
kezd el Gauckler-tö\ a büntetésről és a büntetőjog functiójáról, 
sociologiai szempontból. («De la peine et de la fonction du 
droit pénal, au point de vue sociologique».) Az alábbiakban 
főbb vonásaiban kísérni akar juk Gauckler eszmemenetét, mely-
lyel a büntető politikát egy ú j és érdekes oldalról kísérli meg-
világítani. 
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Ez az ú j oldal röviden abban nyilatkozik, hogy Gauckler 
nemcsak a büntettet , de magát a büntetést is mint társadalmi 
tünetet tárgyalja, melynek definitióját ekkép adja : «A büntetés 
a társadalomnak egy törvény áthágása folytán érezett különböző 
visszahatásai kifejezése, a mennyiben azok a társadalom által 
az áthágás elkövetőjével szemben alkalmazott bizonyos rendszabá-
lyokra vonatkoznak». 

És valóban a büntetőjog, a mennyiben a társadalmi jelen-
ségek egy meghatározott kategóriáját öleli fel, nem a bűntett , 
hanem a büntetés által nyeri közelebbi meghatározását . A bün -
tetőjog nem az a jog, mely a bűntetteket szabályozza, hanem 
az, a mely a büntetést állapítja meg. A büntetést épp ezért 
nem úgy kell tekintenünk, mint bármely törvényhozó önkényétől 
függő rendszabályt, hanem mint az egész társadalom manifesta-
tióját, mint egy társadalmi tünetet, melynek sajátságos, több-
szörös okai vannak, s mely meghatározott törvényeknek van 
alávetve. 

Erre az alapra helyezkedve kell vizsgálni mindenekelőtt, 
hogy mi a büntetés, minő elemek föltételezik, mi ez elemek-
nek viszonylagos fontossága, s mily törvények alatt áll mindegyik-
nek fejlődése. Kétséget nem szenved, hogy büntetés csak ott van, 
a hol azok a társadalmi reactiók, melyeknek a büntetés resultansa, 
beállanak és pedig beállanak elegendő intensivitással, hogy a 
társadalom szervezett hatalmát beavatkozásra bírják. Bizonyos, 
hogy általános sociologiai szempontból, mint Gauckler például 
felhozza, az amerikai lynchelés is valóságos büntetésnek volna 
tekinthető, s épp úgy a gonosztevőnek kizárása a társadalmi 
körökből, vagy az áldozatnak megtérítendő kártalanításban való 
elmarasztalás. Úgyde a két első esetben hiányzik a társadalmi 
reactio jogi szervezete, a harmadik esetben pedig a reactio csakis 
egyéni és nem társadalmi. 

A büntetés há rmas eleme a következő: 1. a társadalmi 
reactiók természete, melyeknek kifejezése; 2. a különböző reac-
tiók intensivitása ; 3. fejlődésüknek törvénye. Viszont a büntetést 
előidéző társadalmi reactiókat Gauckler két főkategoriába osztja. 
Egy részük a társadalmi együttlét védelmét óvrendszabályokkal 
akar ja elérni a javíthatlan delinquensek ellen, javító neveléssel 
a javí thatók és elrettentéssel az utánzók el len; más részük pedig 
bizonyos ösztönök és érzelmek kielégítését keresi a delinquensek-
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kel szemben alkalmazott rendszabályokban. Amazok hasznossági 
vagy utilitarius, emezek tisztán erkölcsi vagy érzelmi reactiók. 

Az utilitarius rendű visszahatások közt első helyen veszi 
fel Gauckler azt, a mely a megfélemlítésre, elrettentésre támasz-
kodik. A modern ember erkölcsi világa nagyon kevéssé a l t ruis ta ; 
összeütközések esetén szükség, hogy az altruista ösztönök magá-
ban az egoismusban, a személyes érdekben leljenek támaszt. 
És ezt az eredményt biztosítja a bántódástól való félelem, mely-
lyel valamely tiltott cselekmény elkövetője fenyegetve érzi magát. 
A criminalitás szaporodása — jegyzi meg Gauckler — nem bizony 
ság a büntető fenyegetés és az elrettentő büntetés sikertelensége 
mellett. Csak azt bizonyítja, hogy a megtorlás módjai annyira 
szelídültek, hogy a büntetés példássága nagyot csökkent. Hogy ez 
okoskodás csakugyan igaz, érdekes példákkal illustrálja Gauckler 
azon államok kimutatásaiból, melyekben a börtönbüntetés meg-
őrizte szigorú jellegét, s melyekben épp ezért a criminalitás 
állandó csökkenésben van. Igv a Howard Association 1890- iki 
jelentése constatálja, hogy a foglyok száma 1 8 7 7 — 7 8 - b a n az 
állami letartóztatási intézetekben 2 0 ' 8 3 3 vol t ; 1 8 8 9 — 9 1 - b e n e 
szám 13 076-ra szállott alá, azaz 7000-re l csökkent. Annyival 
inkább lehet az eredményt az angol szabadságbüntetési rendszer 
szigorának tudni be, mert ugyanez a fogyás nem észlelhető oly 
delictumoknál, melyekre csupán pénzbüntetés van megállapítva. 
De továbbá az 1890- iki antwerpeni nemzetközi büntető-congres-
sus jegyzőkönyveiből is kitűnik, hogy Luxemburgnak éppen a 
csavargókra rótt büntetés szigorításával (víz és kenyér az első 
négy nap s azután minden másodnap) sikerült számukat 80° / n -
kal csökkenteni. 

Másrészt bizonyos büntetések végrehajtása szigorításának 
szükségét maguk a criminalisták is elösmerik. A nemzetközi 
büntetőjogi egyesület 1891-ben Halléban összeült német osztálya 
egyhangúlag nyilatkozott a rövid tar tamú szabadságvesztés-bün-
tetések súlyosbítása mellett (sötét zárka, böjtölés, kemény fek-
hely stb.). 

De bár ezek így vannak, nem lehet tagadni, hogy ú jabban 
a tapasztalat a delinquensek egy egész osztályával szemben 
kimutatta az elrettentés sikertelenségét. Noha bizonyos az, hogy 
még a szokásszerű bűntetteseknél is nem mindig a szokás, de 
néha a számítás is közrehat a bűntett elkövetésére, s így a 
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büntetés elrettentő, megfélemlítő jellegét semmi oka nincs a törvény-
hozónak elejteni, mégis kétségtelen, hogy a statisztika a bűntette-
seknek egy egész seregét muta t j a a javíthatlan recidivisták, a 
proíessionatus bűntettesek nagy tömege részéről, kikre a büntető 
fenyegetésnek nincs hatása. Ez oka annak, hogy egy ú j tudományos 
mozgalom támadt , mely e javíthatlan bűntettesek természetével és 
az ellenök foganatosítandó rendszabályok tanulmányozásával foglal-
kozik. Nevezetesen Francziaországban nyilvánul a társadalmi visz-
szahatásnak e neme egészen specialis eszközökben, a milyen a 
relegatio, a javí that lanoknak tartott visszaesőkkel szemben. 

Elrettenteni a bűnöst valóban nem annyi, mint megjavítani 
őt. Mert világos, hogy ha alkalmilag kikerülhetőnek fogja látni 
a büntetést, nem fog meghátrálni előtte. Másfelől a fájdalmon 
kívül egyéb módok is vannak a visszaesés meggátlására, melyek 
humanitár ius felfogásunkkal jobban összeférnek; innen büntető 
rendszerünk további átalakulása a munka , mint erkölcsi és neme-
sítő tényező kötelezővé tételében. 

«Marat mint természettudós» (Marat physicien) a következő 
czikk czíme, melyben Diderot érdekesen fejti ki a terreur gyá-
szos emlékezetű vezérférfiának természettudományi extravagantiáit. 
Marat jel lemének, temperamentumának és dispositióinak lélektani 
és pathologiai felfogásához mindenesetre figyelemreméltó adatokat 
nyúj t gondolkozásának, tudományos czélzatainak és methodikájá-
nak ismerete. Harmincz éves volt, mikor már mint orvos szerzett 
állást magának Artois gróf szolgálatában s ez idő óta, egész addig, 
míg féktelen, lázas életének Corday tőre véget vetett, tudományos 
kiadványai egymást érték. Nem egyszer vett részt akadémiai 
pályázatokon műveivel, sőt, a «Gyógytani villamosságról» (Memoire 
sur Pélectricité medicale) írt műve a roueni akadémián díjat is 
nyert 1783-ban . Övének gyanít Diderot egy ú jabban felfedezett 
kézirati művet is az optikáról 

Első műve is optikai volt s 1780-ban jelent meg. Czíme: 
«Découvertes sur la lumiére.» Ebben Newton elméletét támadja 
meg a prismatikus sugártörésről, s általában már ekkor annak 
a felforgató szellemnek mutatkozik, a mivé később a forradalom 
tette volt. 

Optikai tanulmányain kívül az égés természettanával is 
behatóan foglalkozott. A tűzre vonatkozó elméletek akkor még 
igen zavarosak voltak. Sok tudós olybá tekintette azt, mint a 
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testekben különböző adagokban felhalmozott anyagot. Marat kí-
méletlenül t ámadja meg ez elméleteket s a phlogistikából me-
rített érvekkel muta t ja ki ta r tha t lanságukat ; de maga is épp oly 
zavaros lesz, mert egy tüzes fluidum feltételezéséhez folyamo-
dik, mely minél sűrűbb, annál átlátszóbb s melynek az a tu la j -
donsága, hogy a fénysugarakat magához vonja és eltéríti. És 
bár ez a fluidum nem anyag, azért mégis súlylyal bír, a mit 
azzal bizonyít, hogy 16 uncia súlyú ezüst golyó izzó vörösre 
hevítve 5Vb gránnal lett súlyosabb. Egy 15 unciát nyomó vörös 
réz golyó pedig fehérig hevítve két gránnal gyarapodott súlyban, 
habár három gránt a tűzben elvesztett. Ez a tűzftuidum, teszi hozzá 
Marat, rendkívüli keménységű, mivel a legkeményebb testeket is 
á tha tha t j a . Mikor ezek a nap hatása alatt fölmelegednek, a ben-
nök tartalmazott tűzgömböcskék mozgásba jönnek a nap sugarai-
tól, melyeknek önmagokban nincs melegök s a melegnek csak 
közegei, nem pedig forrásai. 

Áttér ezután Marat a testek égésére, olvadására és el-
illására. Az égés processusát a levegő és a testekben levő tüzes 
fluidum közötti nyomási egyensúly megszakadásának tar t ja , mintha 
tudomása sem lett volna Lavoisier és Scheele fölfedezéseiről a 
levegő összetétele és az éleny szerepe felől az égés folyamatánál . 
Épp oly különcz a mennydörgés okai felől alkotott hypothesise 
is, a melyet a földből fölszálló robbanó vegyülékek meggyula-
dásának tulajdonít a villamos szikra következtében. Egyáltalában 
mindig a tüzes fluidummal magyarázza a hő tüneteit s hízeleg 
magának, hogy vizsgálódásai által mind e tényeket az észszerű 
mechanika törvényeire tudta visszavinni. 

Jelentékenyebbek Maratnak a villamos gyógymód alkalma-
zása körül tett észleletei. 1872-ben és két évvel utóbb megjelent 
tanulmányai közül a villamosság köréből («Recherches physiques 
sur l'électricité» és «Mémoire sur l 'électricité medicale»), 
utóbbi a roueni akadémia azon pályakérdésére kivánt válasz 
lenni, hogy: mily határig és mily föltételek alatt a lkalmazható 
úgy a positiv mint a negativ delejesség és villamosság a beteg-
ségek gyógymódjánál ? Marat dolgozata nem érinti a delejesség 
kérdését, de a villamosság körül tett tanulmányai elnyerték a 
pálmát. 

De Marat ebben a kérdésben is csak a dörzsölés út ján 
előidézett villamossági tüneményekre szorítkozott. Galvani nagy 
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fölfedezése még csak két évvel utóbb következett be. Volta oszlopa 
pedig csak e század végén lön ismertté. 

Mindamellett a villamos gyógymódnak már voltak hírneves 
szószólói s ezek között Bertholon abbénak e tárgyról négy évvel 
előbb megjelent művét Marat éles kritikával bonczolja szét. Ta-
gadja a levegőben elszórt villamos á ramnak befolyását s k ísér-
letek ú t ján igyekszik bebizonyítani, hogy egy szoba levegője,, 
melybe egy villamfejtő géppel összeköttetésben álló elszigetelt 
vezető szolgál, sokkal jobban van telítve villamossággal, mint a 
légkör a legzivatarosabb időben. Úgy de ő számos beteget ered-
ménytelenül tett ki huzamosabb hatásnak a nélkül, hogy bá r -
mekkora sikert ért volna el. Elveti tehát az emberi test belsejé-
ben spontán előidézhető villamosság theoriáját. De a géppel való 
közvetlen érintkezés vagy fürdő által eszközölt positiv elektrizá-
lásban sem hisz, s azt állítja, hogy sem az érverést, sem a vér-
keringést, sem a test hőmérsékét nem látta ez által módosítva 
s a transpiratio is csak kevéssé emelkedett. Végül a villamos 
üteg elsütése következtében megölt állatok bonczolása is azt de-
rítette ki előtte a csekély sérülésből következtetve, hogy halálukat 
inkább idegrángás okozta. 

Csupán a csontok, izmok, véredények, mint a fluidum 
legjobb vezetői némely bántalmainá] fogadja el a kezelés esetle-
ges jó hatását, tehát daganatoknál, bőrkiütéseknél, fagyásnál, 
görcsnél, köszvénynél, bénulásnál , ellenben nem ismeri el a bél 
bántalmainál, sőt veszélyesnek tar t ja minden faj ta kelésnél, mert 
azt érleli és elősegíti a mérges anyagok beszívódását. 

Nemsokára Marat munkássága újólag az optika felé for-
dult s 1784-ben közrebocsátotta «Notions élémentaire d'opti-
que» czímű művét. Majd két év múlva Newton fénytanát for -
dítja le. Mint a hő vizsgálatánál, a fény elméletében is egyezik 
Marat kora tudósaival1 abban, hogy a fényt a fényes testek ál-
tal minden irányban kilövell gömbtestecskék hatásának tu la jdo-
donítja, de azon okok szerint, melyek azt különbözőképen módo-
sít ják, általában négy főfelosztást tesz. Azok az irányváltozások 
melyeket a sugarak a test felületein szenvednek, a katoptrika 
tárgyai, azok pedig, melyeket a testek közegein áthatolva szen-
vednek, a dioptrika tárgyát képezik. De Marat még ezeken kívül 
két más csoportját veszi fel a fényelhajlásoknak, egyiket, melyet 
opisoptrika név alatt tárgyal, s a másikat , melynek tüneményeit a 
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peroptrika körébe utal ja s mely a fénynek a testek kerülékein 
történő töréseit öleli magába. 

Mind e tanulmányok, értekező szerint, egészen magukon 
hordják Marat egyénisége bélyegét. Neki dicsőség kell minden 
áron, ezt a laboratoriumok türelmes munkássága nem nyúj tha t 
számára, azért többet ér vakmerően támadni a nagy elmélete-
ket, melyek hírt, nevet szereztek szerzőiknek, s kiknek dicső-
ségében így könnyű szerrel lehet sütkérenzi. 

Kétségkívül legfontosabb adalékai a füzetnek Maraudon de 
Montyel terjedelmes kutatásai az elmekórosok tetoválása felől («Con-
tribution á l 'etude clinique des tetovages chez les aliénés»). Az em-
beri test tetoválását ú jabban számosan igyekeztek symptomalikus 
összefüggésbe hozni részben a criminalitással, részben a prostitutio-
val, így az olaszok közt Salsotto, Roselli, Séveri, Lucchini, Gurruri, 
Filippi s legfőkép Lombroso, Dániában Berghi, Spanyolországban 
Sallilis, Németországban Joest és Kaberlandt, Angliában Hansen, 
Francziaországban Variot. De az elmekórosok tetoválásai eddig 
kevés figyelmet keltettek. Sőt Vassi, Lévi, Séveri, Paoli és 
Lombroso egyenesen oda nyilatkoztak, hogy az elmekór és a 
test tetoválása kizárják egymást, véleményét különösen Lombroso 
ar ra alapította, hogy az általa Parisban és Pesaroban észlelt 8 0 0 
elmekóros egyén között csak négyen talált tetoválást s azok is 
még az elmebetegség kitörését megelőző időből s zá rmaz tak ; a 
Suresneben megvizsgált 5 0 0 elmebeteg közt pedig csak tizenegy 
tetováltat talált, kik közül hat a börlönből került ki. 

Severinek 1885-ben közzétett vizsgálódásai sem voltak alkal-
masak a kutatók buzgalmát fokozni, mert e jeles orvos szintén 
úgy találta, hogy az elmebetegek közt csak 4°/ 0 van tetovált, s 
ezeknek is 6 0 % - a börtönből került ki, a mi e régebbi tetová-
lások és a későbbi elmekór közötti összefüggést illeti, arra nézve 
semmi adat nem volt föllelhető, legfeljebb Paoli emiitett egy val-
lásos őrültet, a ki elmebetegsége alatt egy istenképet rajzoltatott 
magára t r iangulumban s egy kiterjesztett szárnyú angyalt. 

Szemben ezzel most Montyel constatálja, hogy a test teto-
válása az elmekórosoknál sokkal gyakoribb, mint az olasz elme-
gyógyászok hiszik. Ő 1887-ben 6 0 0 kezelése alatt álló beteget 
vizsgált meg, a kik között 79 tetováltat talált, azaz 13°/ 0 -ot , 
tehát háromszorosát az előbbi kollégái által feltüntetett számnak. 
De a mi még jobban meglepte, az az elmekór és a tűrajz con-
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eret typusa közti szoros symbolikus összefüggés volt. Egyik beteg 
például öriiltségi rohamában tetoválta4 .'án magát, állapotához 
egész jelentésszerű vonatkozású rajzokat választott. 

Tanulságosnak véljük az értekező által részletesen leírt 17 
kóresetből is kiragadni néhány jellemző részletet, melyek igazolni 
látszanak föltevéseit. 

Első megfigyelése egy 4 0 éves marseillesi tengerészre 
vonatkozik, kit neje ellen elkövetett gyilkossági kísérlet miatt 
tartóztattak le. Őrültsége azon kezdődött, hogy üldöztetve hitte 
magát, ételeiben különös ízt és szagot vélt fölfedezni, mintha 
meg akarták volna mérgezni. Két előkarján látszott tetoválás, a 
jobbon két keresztbe fektetett evező s közepén háromszínű zászló, 
balkarján egy horgony, ily aláírással: «1857 julius». Az egész 
hivatásszerű tetováló munkája volt, kinek 50 centime-ot fizetett. 
Egy este megszökött a tébolydából, betörve egy ablakot s csak 
másnap találták fel a mint, nejéhez lopózott. Igen erős és hegyes 
kés volt nála, s észrevették, hogy frissen van tetoválva mellén. 
Sohasem tudták meg, hogy miért és mimódon adta alá magát 
ez ú jabb műtétnek A rajz jobb melle fölött kihívó tartású nőt 
ábrázolt rövid szoknyában, mezítláb, szétbontott hajjal, a mint 
egy pohárba valami folyadékot önt, alatta a felírás: <A bűn/» 
Bal melle fölött ellenben egy komoly tartású tengerész látszott, 
ki felemelt jobbjában tőrt tart, alatta e fölirás: «.4 boszú!» 
Mint látszik tehát, a beteg, ki rajzolni épen nem tudott, rövid 
tartamú szökése alatt is gyilkos szándékának és rögeszméjének 
megörökítésével foglalkozott. 

Még érdekesebb egy 3 3 éves postás esete, hi vallásos 
hallucinatiókban szenvedett s magát isten boszuló karjának tar-
totta, ki lesújt az istenkáromlókra. De az ördög meg akarja 
akadályozni, hogy véghezvigye az Úr akaratát. Tiszta utánzásból 
már 16 éves korában tetováltatta jobb karját egy nő által, habár 
nagyon szenvedett alatta. Az ügyesen szerkesztett kék rajz egy 
kötéltánczosnőt ábrázol, phrigiai sapkában, jobbkezében lobogó, 
felette egy csillag R. F. betűk közt, lentebb L. K. B. betűk s 
a tánezosnő alatt 1 8 7 0 évszám. A beteg meg volt győződve, 
hogy e jelek arra szolgálnak, hogy őt a gonosz lélek incselke-
dései elől megmentsék, s biztosítsák számára a halhatatlanságot; 
épp ezért az operatiót egyre újból kezdte, minden lehető módon 



IRODALOM. 6 1 5 

szénport és tintát igyekezve beszerezni, hogy a bőrére tetovált 
ra jznak nagyobb tartósságot biztosítson. 

Látnivaló ezekből a szoros összefüggés, mely a korábbi 
tetoválások és a későbbi téboly természete közt van. És az érte-
kező csakugyan úgv tapasztal ta , hogy az obscén tárgyú képek 
mosdatlan beszéddel jár tak rendesen ; a vallási tárgyú tűrajz 
mystikus őrültre vallott, a kinek bőrét koronás királynő díszí-
tette, az királynők szerelméről álmodozott. Igaza van tehát Lacas-
sagne-nak, midőn azt tanácsolja, hogy számba kell venni a r a j -
zok emblematikus jellegét, mert becses adatokat szolgáltatnak 
ezek a tetováltak erkölcsi eszmeköréhez, gondolkozásukhoz, 
eszményeikhez, intim s néha be sem vallható emlékeikhez. 

Erre mutat még több felsorolt tapasztalata is a czikk-
irónak. Következő esete egy oly egyén, a ki 16 éves korában 
nyerte a tetovált jegyeket, melyek egyik kar ján két madár t 
mutatnak, a mint csőrükben koszorút tar tanak, melyen egy szív 
csüng, továbbá két összefonódó szivet, I. Napoleon szoboralakját , 
másik kar ján pedig egy pipázó férfit, a mint kezét egy asszony-
nak nyúj t ja , egy íjas Cupidót, s egyéb erotikus ábrázolatokat. 
Az illető egyén maga választotta e jeleneteket az Operateur 
könyvéből, mert rendkívül szerelmes természetű volt, s azt 
hitte, hogy hasonló emblemák biztosítják számára a diadalt az 
asszonyoknál. Jellemző mindenesetre, hogy deliriuma is kizáró-
lag az asszonyok körül forog. Előbb azt hitte magáról, hogy 
minden szeretőjét megölte, majd azt, hogy kis lányokon követett 
el erőszakot, a kiket aztán kegyetlen módon eltett láb alól, 
végre magát hitte minden exotikus bűntett elkövetőjének. E 
patiens különben meggyógyult. 

Említ egy péket a szerző, a ki a jobbkar ján a Krisztus 
kínszenvedése teljes jeleneteit viselte, szépen kitüzdelve. Tébo-
lyában nagy bűnösnek hitte magát, sopánkodott, hogy elvesztette 
üdvösségét s örök kárhozatra van szánva. Egy titokteljes szózat 
megsúgta neki, mit kell tennie, hogy az Urat kiengesztelje, s az 
óta gyakran böjtölt, úgy, hogy erővel kellett torkán az ételt 
lenyeletni, kizárólag konyhahulladékokon táplálkozott, s minden 
idejét vezeklésből a szükségszékeken töltötte, honnan sokszor erő-
vel kellett kiűzni. 

Az elmekór hasonló tüneteit mutat ta egy lakatos, a ki 
kar ján egy koronás nő profilját viselte, mellette nyíllal átlőtt 



616 IRODALOM. 

szivet és sírkeresztet. Ez saját vallomása szerint mindig szerette 
a szomorú és szép dolgokat. Előszeretettel kereste fel a temető-
ket, hol a sírból kikelő hangokat hallott, melyek figyelmeztették, 
hogy halotti szemfedője meg van már szőve, s nemsokára utánok 
fog menni. Deliríumában azt erősítette, hogy egy királynő van 
neki szánva, azért üldözik őt irigységből, de ő diadalmaskodni 
fog, mert acusticai összeköttetésben van a rejtélyes királynővel, ki 
szívét s trónját szánta neki. 

Az autotetoválásnak egy érdekes esetéről is tud felvilá-
gosítást adni a szerző. Ez egy kőműves, a ki 12 éves korá-
ban maga végzett tetoválást kar jain, mely czélra chinai tust és 
tűt használt. A kép, mely bal előkarján látszott, meglehetős 
kezdetleges, de épen megőrzött keresztet mutatott . 

Talán a figyelemre legméltóbb kóreset mégis egy csiz-
madiáé, ki testi sértés miatt már két ízben volt elítélve. Ez háta 
egész hosszában egy sisakos, fegyveres Romulus alakját tetovál-
tatta magára, 28 cméternyi nagyságban; két keble közt a szent 
család képe volt látható, felette kiterjesztett szárnyú galambbal , 
ba lkar ján felül Mellemet Ali koronás alakja, alól egy varázsló, 
je lmezben; jobb kar ja Kléber tábornokot mutat ta igen szép 
kivitelben, azután két keresztbe helyezett kulcsot, keresztbe tett 
babérágat, a beteg nevének kezdőbetűit, jobb keze feje vadmacs-
kát, balczombja a térden fefül egy szaladó pojáczát, a mint 
egy felfordított széket emel, egy más kötéltánczost lefordított 
seprűvel, egy harmadikat , jobbkezében nyúl, a balban egy 
pecsenyesütő, alatta a fel i rat : «ha megcsíplek», s ez évszám 
1850. A jobb czomb előrészén közvetlenül a térd fölött egy női 
mellkép. Mindezek egy kóbor arab tűjének művei voltak s az 
operatio egy hónapig tartott , mely idő alatt a pat iens , ki 
akkor Afrikában katonáskodott, ingyen lakást és kosztot adott a 
művésznek. A csizmadia az arab asszonyoktól kapott kedvet a 
tetoválásra, a képek közül a katonai és vallási tárgyuakat válasz-
totta maga, utóbbiakat azért, mert mint ka tonának nem volt 
alkalma gyakran járni templomba. Mikor kitört ra j ta az őrültség, 
a hadviselés átalakításával foglalkozott, napjait terjedelmes iratok 
fogalmazásával töltötte, melyeket há rmas boríték alatt küldött 
meg a tábornokoknak. De sohasem vette a tollat addig kezébe, 
míg le nem térdelt, hogy felnyitott ingén vallási jeleitől kérjen 
inspiratiót. 
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Nem terjeszkedünk ki tovább Montyel orvos észleleteire, 
csupán azokból vont következtetéseit összegezzük még röviden, 
melyek abban kulminálnak, hogy a tetoválás ábrázolatai nem 
véletlenek, hanem az egyén gondolkozási és érzelmi módjának 
kifejezői, s így a későbbi téboly azoknak egész jelentését vissza-
tükrözheti. Az emberi test tetoválásait a civilizált embernél 
Lacassagne méltán nevezi idiographikus jelentésűeknek s méltán 
hasonlítja össze jelvies ábrázolatjaikat a hieroglyfekkel, mint a 
melyek a vallásosság, erotismus, boszu, vagy hiúság általános 
érzetei megjelölésére alkalmasak. 

Ugyancsak Lacassagne a test képes ábrázolatai vizsgálatai-
nál a következő szempontokra figyelmeztet a megvizsgált egyén-
nel szemben : születéshely; foglalkozás ; műveltség; kor ; a teto-
válás időpontja; technikai módszere; az operálások ismétlésének 
száma ; azok tartama ; a tetoválóra vonatkozó adatok ; a rajzok 
leírása; fekvése ; színezése ; a színezésben beállt változások ; a 
szúrásokat követő lobosodás; a tetoválások jelenlegi állapota ; 
szándékos vagy szándéktalan elenyésztetése; a tetovált erköl-
csisége. 

Mindez adatok a legminutiosusabb figyelmet érdemlik meg 
s Montyel csak azt teszi még hozzá, hogy a foglalkozás, kor és 
műveltségállapot vizsgálatánál az az időpont legyen irányadó, 
melyben a tetoválás keletkezett. Szerinte az operatió alatt érzett 
fájdalom fokának constatálása is jelentőséggel bír, mint az érzé-
kenység fokának mértéke, valamint az illető paliens tényleges 
időbeli vélekedése a tetoválás tényéről, mint szellemi fejlődésének 
bizonyítéka. 

Az értekező által felsorolt esetek számából, a születés he-
lyét tekintve, 67 esetben az operáltak a tengeri departementok-
ból származtak. A tengerészélet egyáltalában 68°/0-ot szolgáltat 
a tetováltak számához, holott a kaszárnya csak 18"5°/o-ot, a 
börtön pedig csak 8"7°l0-ot. Korra nézve a betegek l6° / 0 -a tiz 
évvel előbb szenvedte el a műtétet, 38n/0-a. tizenöt évvel előbb, 
6 8 ° 0 pedig husz évvel előbb. A műtét megejtése idején leg-
gyakoribb kor a 22 — 23 év, a mi összefügg a katonai és ten-
gerészi szolgálat idejével. 

Fontos a tetovált ábrázolatok testrészenkénti fekvésének 
kimutatása is, a mire nézve Montyel adatai 3 5 esetben jelölik 
meg a jobb kart, 22 esetben mindkét kart, 14 esetben a bal 
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kart , ötben a mellet és a két kar t , egyben a bal lábszárat s 
egyben a mellet, a két kart és a két lábszárat . 

Igen nehéz az ábrázolatok tárgyainak helyes osztályozása. 
Lombroso csak négy symbolikus csoportot különböztet m e g : a 
vallás, szerelem, harcz és a foglalkozásmód csoportjait. Ezzel 
szemben Lacassagne sokkal teljesebb hét kategóriát állít fel, t. i. 
I . a foglalkozás, 2. katonai, 3. hazafias vagy vallásos emblémá-
kat , 4. feliratokat, 5. szerelmi és erotikus tárgyakat, 6. meta-
phoricus emblemákat , 7. eszményi vagy történeti emblemákat. 
Montyel még ez osztályozáson is tágít, midőn elválasztja a haza-
fias ábrázolatokat a vallásiaktól s a szerelmieket az obscénektől. 

Az általa észlelt kétszáz hetvenegy tetoválás ábrázolatai 
különben tárgyuk szerint ekkép oszlottak meg : szerelem 4 2 , 
tárgyi metaphora 4 1 , foglalkozásmód 20 , személyi metaphora 
19, tengerészet 18, vallás 17, kezdőbetűk 16, évszámok 15, 
növényi metaphora 13, felirat 12, katonai tárgy 11, hazafias 
I I , állati metaphora 7, obscénitás 7, történelem 7, nevek 6. 

Most nézzük, minő indokok folytak be a műtét végrehaj-
tására az illetők saját bevallásai szerint. Ugyancsak a Montyel 
által észlelt tömegből, mint ő maga találta, a tetoválásra 18 
esetben volt csupa utánzási ösztön az elhatározó ok, 13 esetben 
a hiúság, hatban a tétlenség, ötben a bajtársi szellem, ötben a 
kérkedés, négyben a szerelem, háromban a politika, kettőben a 
boszu s egy esetben a fiúi kegyelet. 

Rendkívül meglepő, hogy az esetek közül egyetlen egy 
esetben sem vont maga után a műtét komolyabb következmé-
nyeket, a mi pedig elég gyakori. Montyel azt mondja , hogy az 
érzéketlenség és a megsebezhetlenség a bűntettes és a degenerált 
közös tulajdonsága. Minden elmegyógyász egyetért a fá jdalom-
érzet csökkenésére nézve a tébolyultaknál. Nem úgy azonban a 
sebezhetetlenségre nézve. Némelyek azt hiszik, hogy e részben az 
elmebajos nem különbözik az ép elméjűtől. De a nagy többség 
meg van győződve, hogy bárminő legyen az elmekóros folyamat, 
a t raumat ikus sérülések rendkívül könnyen gyógyulnak. 

Idézzük még végül Montyel adatait a tetovált tébolyultak 
erkölcsi előéletéről. Otvenkilencz beteg közül, kik felől alapos 
informatiókat bírt szerezni, harminczkettőt talált, azaz 54°/,)-ot, 
a kik tébolyuk előtt büntetve voltak. Severinél ez az arány még 
nagyobb, teljes 60 n / 0 . Sőt a fentebbi 3 2 közül 14 visszaeső 
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volt. Részletezve a bünte tés okait, szemérem elleni vétségért volt 
elítélve 1, testi sértésért 12, lázításért 6, lopásért 7, csavargás-
ért és koldulásér t 4 , politikai vétségért 2 

A mi e becses kutatásokból ki tűnik, az mindenekelőt t az, hogy 
habá r a tetoválás r i tkább a tébolyultaknál, mint az épelméjűeknél , 
s még r i tkább, mint a bűnte t teseknél , de a hol előfordul, ott kétség-
telenül bűnös és agressiv ha j l amoka t árul el a tébolyultnál. M á r 
pedig a veszélyes és az ár ta t lan téboly jelei ismeretében mind-
eddig kétségben van a gvógytudomány s a közbiztonság leg-
magasabb érdeke, hogy a bünte tő anthropologia által ezen jelek 
ismeretére nyúj to t t módot megragadja . Kilencz esetben tiz közül 
az az őrült , a ki gyilkol, olyan, a kiről senki sem tételezett volna 
föl vérengző ösztönöket. Tar tha ta t lan az az ál láspont, mely az 
emberi test tetoválását a civilizált t á r sada lomban a cziczomáz-
kodás ösztönéből aka r j a k imagyarázni . Ezt m á r az maga is meg-
czáfolja, hogy a tetovált testrészek nem olyanok, melyekel 
muta tga tn i és szemléltetni lehet és szokás. Ha az emberi test 
te toválásának mélyebb okait keressük, úgy azokat vagy az a ta-
v i smusban fogjuk feltalálni, mint Lombroso taní t ja , vagy pedig a 
typus fejlődési v isszamaradot tságában, mint azt Lacassagne s 
u t ána Manouvrier kifejtették. De e két elmélet conclusiója ugyan-
egy : az, hogy a tetovált anormal is lény t á r sada lmunkban , a ki 
megmarad t a primitív, az ős vad embernek , s v isszamaradt az 
emberiség fej lődésének lépcsőjén. 

— n — d . 

Az új államtudományi kar Liliében. 

Csak nem rég ( 1 8 9 2 . decz. szám) emlékez tünk meg 
arról a mozgalomról, mely külföldön az á l l amtudományi ok ta tás 
tökéletesbítésén fáradozik és már ismét egy ú j o n n a n keletkezett 
á l lamtudományi iskoláról a d h a t u n k számot. A lille-i jogi facu l -
tás oldalán két évi t anfo lyammal szervezett á l lamtudományi 
ka r folyó évi november hó 3-án kezdte meg működésé t és a 
hozzánk is beküldöt t p rogramm szerint a következő tárgyakat 

, t an í t j a : 
I. évfolyam : Te rmésze t jog ; Magánjog összehasonlí tó ala-

pon, különösen a személy- és csa ládjog; Tá r sada lom ta n ; Köz-


