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I FJ USAGVEDELM I TORVENYE
Az ifitlságvédelam tigye a Horthy.korszak

tiirvényalkotásában már a huszas rávekben

megjelent. {928'ban az országgyíilés azipar.
ban foglalkoztatott gyermekekre, fiatalkoru.

akra és n kre vonatkozoan alkotott ttirvénytn

és usyanekkor clkkelyezte be az t 9{ 9.ben

Washingtonban elfogadottn fiata!koruak éije!i

ipari nrunkájárol szolo nemze kiizi egyez.

mémyt' Az a!ábbiakban azonban nem ezeketn

hanem az 1927, évi Xxxlll. ttirvénycikket

mutatjuk be' meIy az ifitiság védelmér l a szeszes itaIok kiszolgáltatása és a sz lakoz helyek láto.
gatása terén rendeIkezett. A Vass J zsef n pj léti és munkaiigyi miniszter nev vel íémjelzett t r.

vény kiiIiin sen azért érdekes, mert ez a korszak tiirvényalkotásának az egyetlen, kizár lag csak
fiatalkor akra vonatkoz és a tárgyban nem nemzetktizijoganyagot kihirdet terméke.

Ínagyat országgyííIés a fiatal-
korriak (gyermekek) védel-
mének fontos ságát rnár a szá_

zad elején felismerte: 1901-ben
el bb az áIlarnt gyermekmenhe-
lyekr 1 (1e1enctntézetekr 1), majd a
kozseg éIyezéSre Szorul hét éven fe_
liili gyermekek gondo zásár l is tor-
vény jelent meg. Ig)B-ban pedig a
btintet' torvénykonyvet és a bí3nvá_
di perren dtartást is fiatalkorriakra
vonatkoz szabáIyokkal egészítet_
ték ki számos nyugati államot
eL ztek meg a Ínagyar orczággyíílés
e refor*jri.
Az ifj ság SzeSzeS italokkal Szem-

beni védelme még korábban jelent-
kezett: az IB79. évi ma gyar kihágási
btintet' torvénykonyv az olyan sze_
mélyt, aki kocsmában, vendégl ben
vagy utcán 14. életévét még be nem
toltott tfj t részegített le, illetve aki
mint szeszes italok eladásával foglal-
koz egyén SzeSzeS italt adott 14 év
alattt részegnek, magasabb osszegíí
pénzbuntetéssel btintette. E cselek-
ményeket tehát e kihá gás min sített
('í'lv"'abban btintetend ) eseteként
áLlapította meg.

Már a háborrit kov etl en, 1921_ben
eL írta egy beltigyminiszteri rende-
let, hogy kíséret nélktil Iév' 16 éven
a1uli személyt kocsmában SzeSzeS
itallal kiszolg áInt csak gy lehet,
hogy a kiskor a szeszes italt a kocs-
mában ne fogyas zthassa el. (A ren_
delet ugyanis nem kívánta megaka-

dáIyoznt azt, hogy kiskorri SzeSzeS
italt vásárolhasson rnás, nagykorri
szernéIy szárnára.) Ha az izlet tulaj-
donosa (vezet' je) ezt a szabályt meg-
szegte, a jogszabáIy elzárással és

p énzbintet és s el btint et te.
1925 -ben rijabb beltigyminiszteri

rendelet jelent meg, amely még ak_
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kor is megtiltotta a 12 év alatti ,,ser_
driletlenek" szeszes itallal val ki-
szolgáIását, ha más kíséretében ér_
keztek . 1923-ban rendeletet bocsá-
tott ki a vallás- és kozoktatásugyt
miniszter is, mely szerint tilos volt
az iskolába jár lfj ,ságnak vendég-
1 ket, kocsmákat és kávéházakatlá_
togatni.
A fenti jogszabályok még számos,

torvényhat sági szabáIyrendelettel
egésztiltek ki, melyek bizonyos élet-
koron aluli gyermekeket nyilvános
mulat he\eken, kocsmákban, pá_
linka_ és sorkimérésekben nem en-
gedtek megjelenni. Részben ezzel
ftiggott cjssz e az 1927. évi ifi ságvé-
delmi torvény egyik céIja is: a ktilon-
boz' rendeletekben meghatározott
korhat árokat sztikségesnek látszott
egységesíteni. Másrészt a Ílag)rar
torvényhozás nem akart a ktilf ldi
torvényhozások mogott lemaradni
,,Írtát csak kulturális színvonalunk
meg vása érdekében iS''. Harmad_
részt pedig a népj léti és munka,igyi
miniszter sy látta, hrgy ,,Annak a
sokat uitatott kérdésnek a mell zéséuel,
hogy a szeszes italok mérsékelt éluezete
az emberi egészségre általában hátrá-
nyos-e, mint immár a k ztudatba is át-
ment tényt meg kell állapítanom, hogy a

fejl désben léu s éppen ezért a káros be-
hatásokkal szemb en fogékonyabb emb e-
ri szeruezetre az alkohol kártékonyab-
ban hat, azok az erkolcsi károk pedig,
amelyekkel a mé8 meg nem állapodott
életkorban tortén alkoholfogyasztás
j ár, j fo rm án ki s z ámí th at atl an ok" .

KÜIf ldi példák
Angliában az 1908. évi Children
Act gy rendelkezett, hogy 14
éven aluliaknak kocsm ába belépni

nem lehet, 7Z 1923. évi Bill of La_
dy Astor pedig a 18 éven aluliak
szeszes itallal val kiszol gáIását til-
totta meg. FIasonl torvények ter-
mészetesen más országokban is
voltak ,, eLtérések els sorban a kor-
határokban mutatkoztak. A kor_
határt Ausztr tában, olaszo rszág_
ban és Jugo szIávtában a 16. életév-
ben áIlapították meg , ehhez képest
a ,,védett kort'' Luxemburgban a
17. életévn l, Lengy elországban és
Svédországban pedig - az ar'gol és
a rnagyar szabáIyozáshoz hasonl -
aÍl_ a 18. életévnéIh zták meg. A
korhatár Norvé gtában volt a l.g-
magas abb, ott egészen a 2I. élet-
évig érvényesítették a tilalmat.
Igen érdekes volt a ''mego sztott"
csehszlovák és a dán szabáIyozás:
Csehszlováki ában a 16. életéven
feltil rnár megengedték a fiatalok
borral és sorrel val kiszolg áIását,
árn a rnás szeszes italokkal val ki_
szoIgálásukat egészen a 18. élet_
évtik betoltéséig tiltották. Dántá_
ban a kozségi rend | rhat ságoknak
volt joguk arra, hogy rnegáIlapítsák
azt a korhat árt, amelyen aluliak
szárnára ,,,er' s' ' italokat kiszolg áInt
nem szabad. E korhatár a 16.
életévnél nem lehetett alacso-
nyabb. A svájci kantonok és az
angol domíniumok tobbsé ge szln_
tén életbeléptetett f tatalkorriak
alkoholfogya sztását tilt rendel-
kezéseket.

Zug kocsmák fel kutatása
Az 1927. évt Ínagyar torvény szerint
nylIvános helyiségben vagy helyen
18. éIetévét be nem toltott személyt
tilos volt SzeSzeS itallal kiszolg áInt.
A torvényalkot a korh atátt azért a

18. életévb en áIlapította -eg, mert
sy látta, hogy akkorra rnár nagy_

jáb I kifejl dik az ernberi sz e tv ezet,
és az ifj , onáll bb, családt l f.ig_
getlenebb életbe kezd. A tilalmat
csak a nyllvános helyiségekre/he-
lyekre korlát ozta, péIdául ven dés_
1 kre , kávéházakra, száIlodákra,
kocsm ákra, autom atabifékre, uz-
letekre, kirándul helyekre, vásá_
rokra, brics jár helyekre és tánc_
mulatságokra. Ennek az volt az
oka mint a torvény indoklása
írja ) hogy ,, Z állami beauatko-
zásnak [...] a magánházak k szobé-
nél meg kell állnia, mert az ideuonat-
koz tilalom uégrehajtásának ellen r-
zése f ontos szabadságj ogot érintene,
de ezenfelal lek zdhetetlen nehézsé-
gekkel is járna". Az indoklás szerint
az otthoni alkoholfogyasztás ellen
inkább az iskolában és iskoIán kívtil
tortén célirányos felvilágosítással
kell ktizdeni.
Aligha meglep tehát 7Z, hogy a

torvény végrehajtásí rendelete a
csend rséget és a rend rséget az
ilyen tigyekben ,,kell taprntattal"
val eljárásra utasította, ,,nehogy az
egyéni szabadság korébe mélyebben
beleny |anak''. E!árásuk során ke-
rtilnitik kellett, hogy a torvény
rendelkez sei a nép áItalános felfo-
gásával és szokásaival kerti|jenek
szemb e. Ezért a végrehajtási rendelet
tobb péIdáthozott fel. Nem titkozott
péIdául a torvénybe ZZ, ha az ifjn
otthon, családja korében Vagy más
csaIádnáI vendégségben fogyas ztott
SzeSzeS italt. Vét1en volt az a falusi
gazda is, aki a felfogadott ifj mun-
kásainak szes zes ttak szolgáItatott ki.
Vétkes volt azonban az olyan sze-
mély, akinek a rnagánlakásán ellen_
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érték fejében ttalozhatott az ifj
egyén. A'z Llyen zlgkocsmák felku-
tatását _ ahová nern mint rokonok,
barátok vagy ismer sok, hanem ki-
zár lag SzeSzeS ital fogyas ztására jár_
tak az ernberek - ahat ságok kifeje_
zett kotelességévé tette a végrehajtá_
si rendelet.
Ugyanakkor figyelmezette a hat -

ságokat arra, hogy a ,,SzokáSoS'' zárt_
koríí osszej oveteleket háborgatni nem
szabad. A kocsmában, vendégl ben,
kívéházban tortén Szeszesital-
fogyas ztás ugyanis nem titkozott a
torvénybe, ha valamely család Vagy
tobb család egytitt saját tagjatra és

batátaira szorítkoz meghívás alap _

ján a kocsma vagy vendégl ktilon
helyiségében tartott osszejovetelt.
Ktilonosen akkor, ha az osszejovetel
alap1a a családi élet valamely esemé_
nye péIdfull e|jegyzés, házasság,
keresztelés - volt. Itt említjtik me$,
hogy a torvény a SzeSzeS italokat
csak péIdáI zva sorolta fel, kozti-
ltik a bort, a gyimolcsbort, a pezs-
g't, a scirt, a páItnkát és a lik rt
nevesítette.

Tea rummal?
FIa kétségesnek tí3nt, hogy az tfj , a
18. éIetévét betoltotte_e, korának
,,hat s ási btzonyítvánnyal" val
tgazolását kellett kérni t'le. Az ifjít
SzeSzeS itallal kiszolg áInt nég fel_
n tt kíséretében Sem lehetett, és
szárnára Szeszes italt feln tt Sem
rendelhetett. Azt viszont a torvény
megengedte, hogy a fratal szeszes
ital fogyas ztására j ogosult szem éIy-
nek nyilvános helyiségen kívtili fo_
gyasztásra SzeSzeS italt vigyen. Am
még a torv ény indoklása is elismer_
te, hogy ,,eZ a kiuétel egyes esetekben

kijátszásra t. ] uezethet. ..", Ugy
gondolta azonban a jogalkot , hogy
,,aZ ,Íj,, egyén a családban elfoglalt
helyzeténél uagy éppen szolgálati ui-
szonyánál (háztartási alkalmazott)

fogua ilyen beszerzést l általában el"rí* 
tílthat ." Érdekesség, hogy

eredetileg a ftatalok részére még kis
mennytségíí rum kiszolg áIását is
megengedte volna a torvény. A
Horthy-korszakban ugyanis ,,frá-
lunk általában elterjedt szokás", t .]

hogy a teát rummalfogyasztják" - írja
az tndoklás.
A fent ismertetett rendelkezések

megsértése kIhágásnak min stilt, a
kthágásra torvényileg kiszabhat
legsrilyosabb btintetéssel, két h na_
pig terjedh et' eIzárással és

kétszáznegyven peng ig ter; edhet
pénzbuntetéssel is s jthatták az el-
kovet t. Nagyon fontos, hogy nem
a ftatal bíính dott, de a korábbiak-
hoz képest nem is csak az ijzlet tu1aj-
donosa (tizletv ezet' ). Azt btintették,
aki az ifjiJ, szárnára szeszes italt ki_
szolgáItatott, továbbá azt a feln tt
kísér t, aki SzeSzeS italt rendelt az
ifjíJ, szárnáta vagy annak fogyasztá_
sára neki enged éIyt adott, tlletve az
olyan Szeszes ital eladásával
foglaIkoz izern tulajdonosát, aki
alkalrn azottját l eltíírte a torvény-
sért' rnagatartást. Az olyan személy
italmérési enged éIyét pedig be kel-
lett vonni, aki rnár háromszot btin_
tetve volt azért, mert mást szándé_
kosan Lerészegített vagy részegnek,
tfj nak szeszes italt szolgáltatott ki.
Az engedély bevonhat volt egyéb
esetekben is, tehát akár rnár az els'
elkovetéskor is. (A, italmérési en-
gedély kotele z' ekonásár l az áLIa_
mi italmérési jovedékr l sz l I92I.

évi IV. torvénycikk is rendelkezett,
ez azonban még nem 18, hanern 12

éves korhat árt alkalrnazott az ifiak
esetében.)

Hiányzo rendeletek
A torv éry sajnos igen szíkszavis' fila_
radt a másik szabáIyozást tertiletére
nézve: pusztán felhatalrnazta a bel-
tigyminisztert, hogy áIlapítsa meg
rendeletben, hogy milyen korri rfj
e gyének láto g athatnak sz rakoz he _

lyeket, tekintet nélktil arra, hogy ott
szolgáItatnak-e ki szeszes italt vagy
Sem. Erre vonatkoz an az egységes
szabáIyozás azért lett volna sztiksé-
ges, mert e tekintetben az egyes tor-
vényhat ságok eItér' szabá\yrende_
letei voltak életben, ezeket azonban
az tdeiglenesen más-más torvényha-
t ság tertiletén tart zkod lakosság
nem feltétlentil ismerte. Noha a tor-
vény 1928 . január I2_én hatáIyba Ié_
pett, azt az említett beltigyminíszte-
ri rend.elet nem kovette. Ugyanígy
nem kovette az a népj léti és

munka,igyi miniszteri rendelet sem,
amellyel a miniszter a 18. életévben
meghatározott torvényi korh atárt a
24. éIetévre emelhette volna fel. Igy,
árnbár az a tény kétségkívtiljelent s
onmagában is, hogy a Florthy-kor-
szakjogalkotása rnár e|jutott egy on-

^I 
ifj ságvédelmi torvényig, ZZ,

hogy a torvény szabáIyozása telesen
egyo1d aL _ tehát 1ényegében csak a
fiatalok szeszes italfo gyasztásának a
tthtásár a korlátoz dtk, más tertilete-
ket nem szabáIyoz, tlLetve az ifj ság
védelmére vonatkoz más, akkor
rnár létez' torvényi rendelkezéseket
meg Sem pr báIta integrálni
értékét na gyban cscjkkenti.

HorrÓsI GÁnon
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