Szemelvények
Vitkovics Mihály é s Kazincy
F e r e n c z életéről és irodalmi működésé
ről Leszkovác Mladen tanár a nemrégiben
tanulmányt írt. E tanulmányokból meg
jegyzésekkel ellátott szemelvényeket közöl
Dr. Kohlmann Dezső. Nem róható fel
hibájául sem Leszkovácnak sem a kom
mentátornak, hogy az 1913 utáni magyar
irodalomtudomány adatai teljesen hiányoz
nak a tanulmányból. Sajnos, az ujabb
dolgokhoz nem férhetünk hozzá. Tudtom
mal valami nagy változást a kérdés körül
nem teremtettek az ujabb irodalom
tudományi kutatások, de jellemző ha
valamilyen kérdésről beszélünk csak régi
adatokra tudunk hivatkozni. Különben a
tanulmány és főleg ahogyan Kohlmann
bemutatja bizonyíték arra, hogy büntet
lenül ma már tudománytalan handabandázást írni nem lehet.
—gner
A német sterilizációs törvény
ről, — írja Takács István az „Uj Élet"
hasábjain:
„Az 1933 július 14-én hozott német
törvény 1. §. I. cikkelye így szól:
1. Aki terhelt, sebészeti beavatkozás
sal magtalanítható (sterilizálható), ha az
orvostudomány tapasztalatai szerint nagy
valószínűséggel várható, hogy az utódai
súlyos testi vagy lelki defektust örö
kölnek.
2. Terhelt ezen törvény értelmében,
aki a következő betegségek egyikében

„ . . . Vannak sötét aggastyánok
igazolni, hogy húszévesek/
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szenved: 1. Született gyengeelméjűség.
2. Schizophrenia. 3. Cirkuláris (maniodepressió) őrület. 4. örökölt epilepsia.
5. Örökölt vitustánc (Huntington-féle
chorea). 6. örökölt vakság. 7. örökölt
süketség. 8. örökölt súlyos testi hiba.
Amint az átöröklés valószínűsége
mutatja ez a százalék a legtöbb esetben
kisebb 50%-nál. A percent pedig nagyon
kicsi lesz, ha csak az egyik fél terhelt,
A sterilizációs törvénynek eugenikai
célt kellene szolgálnia: előbbre vinni a
németséget egy testileg-lelkileg egészsé
gesebb társadalom felé. Ez pedig nem
vezethet máshová, mint már a meglevő
nek is lerombolására, mert a sterilizáltak
sokkal szabadabbak lesznek nemi, er
kölcsi életükben."
Gondolatok
Csak az a bölcs és az a maradandó,
ami igazságos mindenkire.
•
A morál minden emberre egyformán
kötelező, az etikát csak az öntudatos
ember követheti. Nemcsak agyunkat kell
gyakorolnunk, hanem érzelmeinket is
helyes irányban kell kifejleszteni, — csak
ezáltal lehetünk képesek emberileg élni.

•

Mindig szem előtt kell tartani, hogy
az erkölcsileg erősek győzzenek.
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