
153

S Z É P V Ö L G Y I  E N I K Ő

Szegényügy a dualizmusban1

„Hogy nyomor ti. van, az kétségtelen. Senkinek nem annyira siket a szíve, hogy 
ezt ne tudná. De hogy ez a nyomor néha rettenetes, azt talán nem mindenki tudja 
és nem mindig van eszünkben.”2

1. BEVEZETÉS

A szegénység létének3 objektív ténye a társadalmak természetes velejárója, az 
általa kiváltott reakciók közt azonban tapasztalhatók eltérések koronként. Jelen 
tanulmányban ezen válaszok közül kifejezetten az állam által a szegényügy terén 
tanúsított szerepvállalás mértékét tekintem át a dualizmus első évtizedeiben. 
A választott témát jogtörténeti szempontú megközelítésben vizsgálom, célom 
a vonatkozó jogi szabályozás kutatása, ezért a tanulmányban a dualizmuskori 
magyar szegényügy helyzetének felvázolása a vonatkozó jogszabályok és 
szakirodalom alapján történt.

A kiegyezést követően a polgári államban már nem lehetett figyelmen kívül 
hagyni a szegénységet és az ezzel járó társadalmi, illetve szociális problémákat, 
ezek orvoslására aktív állami szerepvállalásra volt szükség. Ugyanakkor a szoci-
ális jogok tételes jogi rögzítéséről nem beszélhetünk még a vizsgált időszakban, 
hiszen a második generációs jogok4 csupán a 20. század második felében öltöttek 
testet jogi normák képében.

2. SZEGÉNYÜGY FOGALMA ÉS TARTALMA

A szegényügy dualizmuskori vizsgálatának első lépcsőjeként igyekeztem a szak-
irodalom alapján tájékozódni a fogalom jelentéstartalmáról, továbbá a szociál-
politikához való viszonyáról. Hilscher Rezső a szegényügyet és szociálpolitikát 
élesen megkülönböztette egymástól. „A szociálpolitika és szegényügy két teljesen 

[1] SZE, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Jogtörténeti Tanszék PhD hallgató, témavezető: 
Prof. Dr. Mezey Barna, egyetemi tanár, SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtör-
téneti Tanszék.
[2] Pikler Gyula: A jótékonyság központosítása, 1900, Werbőczy Könyvnyomda Részvény-Tár-
saság, Budapest, 15. o.
[3] Az elszegényedés okait foglalja össze művében Pálos Károly, Forbáth Tivadar és Fáy András 
nyomán: Pálos Károly: Szegénység. Szegénygondozás, 1934, Martineum Könyvnyomda Rt., 
Szombathely, 7–8. o.
[4] A második generációs jogokkal kapcsolatban lásd: Kardos Gábor: A gazdasági, szociális 
és kulturális jogok néhány sajátossága. Egy megközelítés, in Magyar Tudomány, 2003/10. szám, 
1279–1283. o.
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különálló tevékenység. Az egyik előzmény, a másik nagy részben következmény.”5 
A szegényügy ebben az értelemben a már kialakult szegénységre reagál a nyílt-, 
illetve zárt szegénygondozás eszközeivel. A szociálpolitika ezzel szemben olyan 
további intézményeket teremt, amelyek segítségével a jogállamokban a formális 
jogegyenlőség ellenére létező egyenlőtlenségek kiküszöbölhetők. Azt is mond-
hatjuk, hogy a szegényügy tünetileg reagál a szegénységre, míg a szociálpolitika 
már eleve a szegénység elkerülését célozza.6 Csorna Kálmán szerint a szociál-
politika az egyén társadalmi osztályával összefüggésben tekint az adott szociális 
problémára,7 a dolgozó ember életében véletlenül bekövetkező, vagy a kor előre-
haladtával együtt járó testi – szellemi okra visszavezethető munkaképtelenséggel 
Balás Károly szerint az állami szociálpolitikának kell foglalkoznia.8

A szegényügy közigazgatási definíciója szerint a „szegényügy tágabb értelem-
ben mindazon közintézményeket és intézkedéseket jelenti, melyek czélját az el-
szegényedés megakadályozása, a szegénységi állapot megszüntetése, a szegények 
legszükségesebb ellátása képezi. Szokásosabb értelme a szegényügynek az, mely 
szerint a szegényeknek közigazgatási gondozását a szegény segélyezés közigaz-
gatási intézését jelenti”.9 Mindezt szükséges azzal a megjegyzéssel kiegészíteni, 
hogy a szegényügyi feladatok ellátása a középkortól kezdve egészen a 18–19. szá-
zadig hagyományosan egyházi keretek között történt. A világi szegénygondozás 
az államok részéről legkorábban a 15-16. században a szegények veszélyesnek 
titulált csoportjaival szemben tanúsított rendészeti jellegű intézkedésekben öltött 
testet.10 Az állami szerepvállalás11 mellett a világi szegénygondozás másik, nem 
elhanyagolható területét a magánjótékonykodás jelentette, s ahogy látni fogjuk, a 
szerepe kiemelt maradt a községi szegénygondozási modell keretében is.12

[5] Hilscher Rezső: Szociálpolitika, szegényügy és jótékonyság, in Szegényügy, 1917/1. szám, 3. o.
[6] Forbáth Tivadar: Adatok a magyar szegényügy rendezéséhez, 1908, Márkus Samu könyv-
nyomdája, Budapest, 9–11. o.
[7] Csorna Kálmán: A szegénygondozás Budapesten, é. n., Budapest Székesfőváros Házinyom-
dája, 15–16. o.
[8] Balás Károly: A szociálpolitika főkérdései, 1929, Pallas Rt. Kiadása, Budapest, 109. o.
[9] Kmety Károly: A magyar közigazgatási jog kézikönyve, 1897, Politzer Zsigmond kiadó, 
Budapest, 400. o.
[10] Emminghaus, Arwed (ed.): Poor Relief in Different Parts of Europe, 1873, Edward Stanford, 
London, 2–3. o.
[11] A rendészeti, illetve büntetőjogi jellegű eszközök igénybevételére a szegények egyes cso-
portjaival szemben a 19. század második, valamint a 20. század első feléből is találunk példá-
kat. A rendészeti jellegű megközelítés követhető nyomon egyfelől a helyi szabályrendeletek 
azon passzusaiban, melyek a koldulást és/vagy csavargást tiltott tevékenységnek minősítették, 
másfelől egy országos szintű jogszabály, az 1879. évi XL. törvénycikk a magyar büntető törvény-
könyv a kihágásokról is tilalmazta ezen tevékenységek bizonyos formáit. A közveszélyes munka-
kerülőkről szóló 1913. évi XXI. törvénycikk pedig már büntetőjogi intézkedéssel – a dologházzal 
– lépett fel a munkakerülő életmódot folytató, csavargó személyekkel szemben.
[12] A magánjótékonyságról, illetve a 19-20. századi magánjótékonyság kiemelkedő alakjairól 
lásd: Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon (1817–1990), 2001, Hilscher 
Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 17–69. o.
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A szegényügy körébe tartozó területek meghatározásában egységes képet 
mutat a szakirodalom. A gyermekvédelem-gyermekgondozás a szegényügynek 
azon területét képezte, ahol a gondozás mellett a nevelési célzat hangsúlyozot-
tan jelent meg. A betegápolás a gyermekgondozáshoz hasonlóan speciális részét 
képezte a szegényügynek, alanyi körébe tartoztak az ideiglenes vagy végleges 
munkaképtelenség miatt elszegényedők. Mind a gyermekvédelem, mind a 
betegápolás olyan részterületek, amelyek önálló feldolgozást kívánnak, tekintettel 
a vizsgált alanyok speciális jellemzőire és ennek megfelelően alkalmazott egyedi 
eszközökre.13 Ezen oknál fogva jelen tanulmány az általános szegényügynek ne-
vezett harmadik részterületre fókuszál, mely mindazon alanyokat felölelte, akik 
nem voltak besorolhatók sem a gyermekgondozás, sem a betegápolás rendsze-
rébe. Az osztályozásnak, különbségtételnek kiemelt szerepe volt, eltérő alanyok 
számára eltérő módszerekkel lehetett ugyanis hathatós segítséget nyújtani.

A szegényügyi feladatok ellátásra különböző eszközök álltak rendelkezésre, 
melyeket a szakirodalom jellemzően a zárt- és a nyílt szegénygondozási eszközök 
nagy kategóriáiba csoportosít. Csorna Kálmán más rendszert alkalmazott mű-
vében, a házi szegénygondozás és a teljes ellátás közt tett különbséget aszerint, 
hogy az egyént kiemelték-e vagy sem megszokott környezetéből. Az eszközök 
esetében berendezésként jelentek meg, melyeket további kategóriákra osztott, 
mégpedig intézetekre (zárt és félig nyílt) és kisegítő intézményekre (nyílt).14 A 
zárt rendszer neve árulkodó, azon intézkedések és intézmények tartoztak ebbe a 
halmazba, amelyek a rászorulók különböző intézetekben történő elhelyezésével 
igyekeztek segítséget nyújtani, az ide tartozó eszközök tehát feltételeztek fizikai 
értelemben vett keretet. Ezen eszközök változatos formában és elnevezések alatt 
jelentek meg, közös bennük, hogy egyaránt biztosítottak a rászorulóknak ellátást 
és szállást. A nyílt szegénygondozás ehhez képest segélyezés formájában törté-
nő szegénygondozást jelentett, ez esetben természetben vagy pénzben nyújtott 
támogatás formájában történő ellátásról lehetett beszélni. A nyílt szegénygondo-
zás különös formáját jelentette azon megoldás, amikor a rászorulót könyörado-
mány-gyűjtési engedéllyel feljogosították alamizsnagyűjtésre.15

[13] A szegényügy szabályozásának szempontjából fordulópontnak tekinti Csorna Kálmán az 
1898. évi XXI. törvénycikket, l. 1898. évi XXI. törvénycikk a nyilvános betegápolás költségei-
nek fedezéséről. Ezzel a törvénnyel ugyanis megkezdődött a betegápolás és a gyermekgondozás 
általános szegényügyből kinövése, önálló diszciplínává válásának folyamata. A szegény betegek 
ápolásával járó terheket az állam az 1898. évi XXI. törvénycikkel vállalta magára az országos 
betegbiztosítási alap létesítésével. Csorna Kálmán: A szociális gyermekvédelem rendszere, 
1929, Eggenberger-Könyvkereskedés (Rényi Károly), Budapest, 74–75. o.
[14] Csorna: i. m. 17–22. o. 
[15] Ilyen megoldás látható például a belügyminiszter 1867. évi körrendeletében. A m. kir. bel-
ügyminiszternek 1867. okt. 28-án kelt. valamennyi törvényhatósághoz intézett rendelete, a kére-
getések, s az eltolonczozás szabályozása tárgyában, Magyar Rendeletek Tára, 1868, kiadja Pfeifer 
Ferdinánd, Pest, 532–533. o.
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3. ÁLTALÁNOS SZEGÉNYÜGY

Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus éveiben már a községek és tör-
vényhatóságok is bekapcsolást nyertek a szegényügyi gépezetbe, a kötelező se-
gélyezés alapját azon pénzalapok jelentették, melyek gyarapítása a társadalom 
által felajánlott forrásokra volt visszavezethető. Az állam ekkor szervezőként már 
fellépett, de a munka érdemi részét – a végrehajtást, illetve az ehhez szükséges 
anyagi javak megteremtését – még a társadalom látta el különböző szervezeti 
formákban.16

Kifejezetten a dualista állam szegényügyéről 1869-ben esett szó a Képviselő-
házban Schwarz Gyula interpellációjában: „…szándékozik-e az összes miniszté-
rium a földmivelési minisztériumnak az ipar- és kereskedelmi minisztériumtól 
elkülönítése, tehát külön földmivelési minisztérium felállitása, másrészt pedig 
a többi művelt államok példájára a szegényügyet államilag támogatandó köze-
gek felállitása tárgyában a ház elé törvényjavaslatot terjeszteni?” Felszólalásában 
kiemelte a szegényügy és a közegészségügyi viszonyok elmaradott állapotát és 
felhívta a figyelmet a munkaképtelen szegény személyek támogatására.17

A szegényügyi feladatok ellátásának kötelességét a jogalkotó az első községi 
törvény, vagyis az 1871. évi XVIII. törvénycikk nyomán létrejött községekre há-
rította, ezzel „egyes községek feladatává téve a gondozást-segélyezést, törvényi 
szintre emelte a községi illetőség jogintézményét, mint amely ezentúl a szegé-
nyügyi igazgatás alapvető kategóriája lesz”.18 A községi illetőség egy közjogi jog-
viszonyt jelentett a község és a község berkeiben lakóhellyel bíró polgár közt. A 
dualizmuskori szegényügy alapvető jogintézménye volt, mely osztrák közvetítés-
sel osztrák mintát követve került a magyar joganyagba. A községi illetőség a sze-
gényügy szempontjából azért bírt kiemelt jelentőséggel, mivel ez teremtette meg 
a jogalapot a rászorulók illetőségi község által történő segélyben részesítéséhez.19 
Az 1886. évi XXII. törvénycikk a községekről a községi illetőség szabályozását 
illetően követte az 1876-os módosító törvény rendelkezéseit, a nők illetőségi sza-
bályaiban történtek változások.20 A törvény a községek jogai és kötelezettségei 

[16] Az előzményekhez lásd: Csizmadia Andor: A szociális gondoskodás változásai Magyarorszá-
gon, 1977, Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézet, Budapest, 13–53. o.
[17] Képviselőházi napló. I. kötet, 1869, Légrády Testvérek, Pest, 430. o., ill. Képviselőházi nap-
ló. IV. kötet, 1869, Légrády Testvérek, Pest, 82. o., továbbá: Képviselőházi napló, V. kötet, 1869, 
Légrády Testvérek, Pest, 243. o.
[18] Pomogyi László: A szegényügy és községi illetőség a polgári Magyarországon, 2001, Osiris 
Kiadó, Budapest, 21. o. 
[19] A községi illetőség részletes szabályait lásd: 1871. évi XVIII. törvénycikk a községek rende-
zéséről (a továbbiakban 1871-es községi törvény) 6–18. §. Az 1876. évi V. törvénycikk módosította 
a községi illetőség szabályait, a vonatkozó rendelkezések kiegészítésre kerültek annak érdekében, 
hogy a községi illetőség minden esetben megállapítható legyen. Lásd 1876. évi V. törvénycikk a 
községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tc. módosításáról és kiegészítéséről 1–14. §.
[20] A módosításokat lásd 1886. évi XXII. törvénycikk a községekről (a továbbiakban 1886-os 
községi törvény) 5–17. §.



157

közt szerepeltette a szegényügy rendezését, valamint az árva- és gyámhatóság 
gyakorlását.21

A község akkor volt köteles a helyi viszonyokhoz mérten gondoskodni az il-
letőségébe tartozó szegényekről, ha a jótékony intézetek és a könyöradományok 
nem voltak elegendők, és a rászorulók közsegély hiányában nem tudták magukat 
fenntartani.22 A községi szerepvállalás a szabályozás alapján szubszidiárius volt, 
vagyis csak akkor jött szóba a község kötelezettsége – az is csak a helyi viszonyok-
hoz igazodva – ha a magánjótékonykodás nem tudta biztosítani a megélhetéshez 
kellő minimális segítséget sem. A szabályozás a községek kötelezettségeként ha-
tározta meg a szegényügyi feladatok ellátását, szó sem volt tehát arról, hogy a 
rászorulókat ez a megoldás érvényesíthető joggal ruházta volna fel.

A község kivételesen a törvényhatósághoz fordulhatott, amennyiben az anya-
gi feltételek megteremtése csak a helyi lakosok rendkívüli, súlyos megterhelésével 
járt volna. A törvényhatóságok egyébként ellátták a szegényalapok feletti felügye-
letet is. A szegényápolás költségei tekintetében visszkereseti joga volt a községek-
nek, mind más községek, mind a közsegélyben részesítettek vonatkozásában.23

A községek szegényüggyel kapcsolatban fennálló kötelezettségét a községek 
rendezését tárgyaló törvények szűkszavúan határozták meg, s általánosan utalták 
a szegényügyi teendők ellátását a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe. 
A képviselőházban ezzel összefüggésben felmerült annak igénye, hogy a jogal-
kotónak részletesebb feladat-katalógust kellene adnia a községek számára.24 Ez 
magában foglalhatta volna az eljárásra vonatkozó szabályok megalkotását, továb-
bá a jótékony egyletek és a községek tevékenységének összehangolását, valamint 
szegényügyi statisztika készítésének kötelezővé tételét.25

A szegényügy szempontjából a községi illetőség alapján nyújtott segélyezés 
elvét megfelelőnek tartotta Melczer Vilmos, felhívta azonban a figyelmet az il-
letőségi szabályozás következetlenségeire. A társadalmi alapon szervezett szegé-
nyügyi rendszert vélte helyesnek azzal, hogy az állam is bekapcsolódna, még-
pedig a hatóságok kezdeményező és szervező tevékenysége révén.26 A felszólaló 
szerint a nyílt szegényápolás pénzsegélyezésben megnyilvánuló módja annak 

[21] 1871-es községi törvény 22. § g), illetve 1886-os községi törvény 21. § g).
[22] 1871-es községi törvény 131. §.
[23] A magyar királyi belügyminiszternek 1972. évi július 6-án 8803. szám alatt kelt. körrende-
lete a szegényügy rendezése tárgyában, Magyarországi Rendeletek Tára, 1872, Ráth Mór, Pest, 
402–408. o.
[24] Községek feliratban kérték a szegényügy országos rendezését, a tisztelt ház ezeknek a 
megvitatását és a jelentéstételt a kérvényi bizottság elé utalta. Lásd például: Képviselőházi Napló, 
XV. kötet, 1892, Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, Budapest, 445. o.
[25] Képviselőházi napló, XXVIII. kötet, 1896, Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, Buda-
pest, 224–225 o.
[26] Képviselőházi napló, XII. kötet, 1896, Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, Budapest, 
212–216. o. A vázolt rendszer emlékeztet arra a modellre, mely az elberfeldi rendszer néven vált 
ismertté. A teljesség igénye nélkül a rendszer lényegét az adta, hogy a társadalom szegényügyi 
feladatokba történő bevonása képes volt csökkenteni a feladatellátás bürokratikus jellegét. Csor-
na: i. m. 23. o. 
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jele volt, hogy a hatóságok önállóan a szegényügyet csak korlátozottan és kevés-
bé hatékonyan tudták ellátni. A szegényügyi szervezetek igazgatásában a kép-
viselő úr véleménye szerint vegyíteni kellett volna a hatósági alkalmazottakat 
és a társadalmat képviselő személyeket egyaránt. A társadalmi szervezetek 
szegényügyi tevékenységének az állami segélyezéssel történő összehangolása 
célszerű lett volna, hiszen önmagában a magánjótékonykodásnak is voltak káros 
hatásai: „azok a tetemes anyagi eszközök, a melyek ily úton alamizsnáknak 
minden bírálat és minden különbség nélküli kiosztásával sokszor, de nagyon 
sokszor érdemtelenek kezébe kerülnek s ekként a munkakerülést jutalmazzák és 
mesterségesen nagyra nevelnek egy henyélő koldusnépet, czélszerű és helyes és 
valóban a nyomort enyhítő felhasználást találjanak.”27

A szegényügy meghatározó elvei megjelentek a képviselő úr fent idézett fel-
szólalásában is. A preventív jellegű szabályozás igénye már ekkor megjelent, 
mindez a gyakorlatban azt jelenthette volna, hogy a szegényügy az éppen lesüly-
lyedőnek nyújtson mentőövet. A szegényügyi intézkedések által individualizált 
gondoskodást lehetett és kellett megvalósítani, eszerint a szegényügyi ápolás kö-
zéppontjában az egyént kellett helyezni. A segítségnyújtás alapját a saját erőből 
való boldogulás lehetetlenségének ténye képezte. Egy jól működő szegénygondo-
zás vezérelve az lett volna ideális esetben, hogy kiemelje az egyént a nyomorból 
és képessé tegye az önálló boldogulásra. Ezzel kapcsolatban a munkára helyezi  
a hangsúlyt Pikler Gyula, nála a munkalehetőség biztosítása a rászorulók szá-
mára a jótékonyság egyik hatásos és célszerű törekvéseként jelent meg, amely 
morálisan igazolható utat jelentett mind a rászoruló, mind a segítséget nyújtó 
számára. A munka mellett kiemelt jelentőséget tulajdonított a jótékony intézetek 
működésének összehangolásában is.28

4. TOVÁBBI CÉLKITŰZÉSEK

A községi törvények mellett más törvények, illetve rendeletek is tartalmaztak a 
szegényügy szempontjából releváns rendelkezéseket, ám az a tény, hogy egységes 
szegényügyi jogszabályról nem beszélhetünk, nehezíti a terület feltérképezését. 29

A jövőbeni célkitűzések közé tartozik egyfelől a községi szintű szegényügyi 
igazgatás gyakorlati szempontú vizsgálata, másfelől a községi illetőség jogintéz-
ményének vonatkozásában a magyar szabályozás és a külföldi példák összevetése, 
ez utóbbi rámutathat arra, mennyire hagyatkozott a hazai jogalkotás más álla-

[27] Képviselőházi napló, XII. kötet, 1896, Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, 2015. o.
[28] Pikler: i. m. 1–9. o., 14–22. o.
[29] Lásd pl. 1868. évi XXII. törvénycikk a házadóról 2. § f) l) m); 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 
a népiskolai közoktatás tárgyában 31. §, 51§,93 §, 94 §, 113 §, 146 §; 1872. évi XXXVI. törvénycikk 
Budapest fővárosi törvényhatóság alakításáról és rendezéséről 83. §, 105. §; 1875. évi XXXII. tör-
vénycikk népoktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános kisdedóvó intézetek tanitóinak s nevelő-
inek nyugdijazásáról, valamint azok özvegyeinek és árváinak gyámolitásáról szóló 1. §; 1876. évi 
XIV. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről 114. §, 145. §, 157. §; 1879. évi XXXI. törvénycikk 
az erdőtörvény 208. §; 1881. évi LX. törvénycikk a végrehajtási eljárásról 64. §.
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mokban alkalmazott szegényügyi szabályozásra. A helyi szabályrendeletek tanul-
mányozása nyomán pedig kiderülhet, hogy belföldön beszélhetünk-e mintakö-
vetésről a szegénygondozás helyi szabályozását, valamint ellátását illetően, vagy 
esetlegesen a partikularizmus uralta területről volt-e szó.30

A szegényügy szabályozása mellett a kialakult gyakorlat vizsgálata is indokolt 
a minél teljesebb kép kialakítása érdekében, az ehhez szükséges levéltári kuta-
tásokat februártól tervezem megkezdeni. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltárának Belügyminisztériumi Levéltári iratai közt szereplő dokumentumok 
az elérhető segédletekre hagyatkozva tartalmaznak az általános szegényügyre és 
a gyermekgondozásra vonatkozó dokumentumokat. A gyermekgondozás-gyer-
mekvédelem témában indokolt egy önálló tanulmány elkészítése, tekintettel a 
szegényügyön belüli kiemelt súlyára és az önálló szabályozására, így a tavaszi 
félév során ez a kutatás egyik fő célkitűzése.31
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[30] Eddig megtalált helyi szabályrendeletek például: Nyíregyháza város szabályrendelete lásd: 
Gaál Ibolya: A szegényügy- és felnőttvédelmi szociálpolitika története Szabolcs-Szatmár me-
gyében 1867–1989, 1997, A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai, Nyíregyháza, 
609–611. o. Esztergom vármegye lásd: Léderer Pál – Tenczer Tamás – Ulicska László (szerk.): 
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a modernkori Magyarországon, 1998, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 100–105. o.
[31] Lásd Illés Károly: A gyermek-védelem, in Jogtudományi közlöny, 1891/8. szám, 57–58. 
o.; Karsai Sándor: Az elhagyott gyermekek védelme, 1903, Orsz. Közp. Községi Nyomda, Bu-
dapest; Csorna Kálmán: A szociális gyermekvédelem rendszere, 1929, Eggenberger-Könyvke-
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