-san, — a figyelem hirtelen átkapcsolásával, — nyomon követheti a nevelői attitűd, és viszont. A kétféle tevékenység nemhogy akadályozná egymás kifejlődését, ellenkezőleg: megtermékenyítheti, elmélyítheti egymást, — úgy mint ezt szerencsés
esetekben valóban tapasztalhatjuk is. Az iskolai pszichológus
¡esetében sem állhat tehát fenn az a nehézség, hogy a nevelői
és pszichológusi attitűd, tartósan és lényeg szerint kirekeszti
egymást.
Oly tanítókra és nevelőkre volna tehát szükség, akik az
iskolapszichológus feladatával és hivatásával vállalnák a lélektani szempontoknak és módszereknek minél szélesebbkörű bevitelét és minél bővebb gyümölcsöztetésüket a nevelés üzemébe. Emellett természetesen még mindig továbbra is fennállana
minden egyes nevelőnek és tanítónak az a kötelezettsége, hogy
a lélektanban minél mélyebb és gazdagabb ismeretekre törekedjen szert tenni.
(Folytatjuk.)
Varkonyi Hildebrand

Átöröklés és az ember 4
Minthogy az ember összes életfolyamatai, tehát a táplálkozás, növekedés, szaporodás stb. lényegükben az állatok hasonló
életfolyamataival megegyeznek, így teljesen jogos az a feltevés,
hogy az öröklés kérlelhetetlen törvényszerűségei az emberre
is éppen úgy érvényesek, mint a többi élőlényre. Ennek felismerése és tudata pedig óriási jelentőségű, úgy az egyénre, mint
az ¡egész társadalomra.
Itt azonban bizonyos megszorítással kell élnünk, amennyiben öröklődő sajátságoknak az emberben is csak azokat tekinthetjük, melyeknek kezdeményei a csíraplazmában vannak. Éppen
ezért pl. a ragályos betegségeket (tüdővész, vérbaj) helytelen
öröklődő sajátságoknak tekinti, mivel ezeket a gyermekek nem
öröklik, hanem infekciók útján kapják meg. Még a született
avagy az anyaméhben szerzett sajátság sem öröklődik, mint ahogy ¡egy végtag elvesztése sincs hatással az utódok végtagjaira.
Az előzőekben azt láttuk, hogy az örökléstani törvényszerűségeket az állatokon és növényeken végzett tervszerű kísérletekből állapították meg. Az emberen ilyen tervszerű keresztezési kísérleteket lehetetlen keresztülvinni, ezért az emberi örökléstani vizsgálatok legfeljebb arra szorítkozhatnak,
hogy ¡egy szülőpár utódait megvizsgáljuk, a tapasztalatokat öszszegezzük és belőlük törvényszerű következtetéseket vonjunk
* Részlet a szerzőnek: Bevezetés az örökléstudományba c. rövidesen
megjelenő könyvéből. (Utolsóelőtti fejezet.)
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Le, mert hiszen az emberi házasság is tulajdonképen a virágok
keresztezésével teljesen azonos biológiai folyamat. Itt is ugyanazok a biológiai törvényszerűségek következnek be, mint a természet bármely más élőlényén, ezek alól az ember sem vonhatja ki magát. A házasságban is, ha a párok bizonyos sajátságokban megegyeznek, úgy megegyező házasságról, ha pedig különböznek, akkor meg ellentétes házasságról beszélünk. A tapasztalati megfigyelés azt igazolja, hogy az emberi házasságok•ban az egyes sajátságok éppen úgy recesszíve vagy dominánsan
öröklődhetnek, mint az állatokon vagy a növényeken, sőt bizonyos esetekben a látszólag intermediär öröklés is bekövetkezhet. Intermediär öröklésnek látszik pl., amikor a göndör és
símahajú szülők gyermekei hullámos hajúak lesznek. A hullámos haj mindég a beterozigotás állapot jele, mely az utódokbán sima, göndör és hullámos hajzatra hasadhat fel. Máskor
viszont a haj formája dominánsan öröklődik.
Rjecessziv, ill. domináns öröklést számos sajátság átörökítésekor tapasztalunk. Az öröklődő sajátságokat gyakorlati szempontok szerint általában négy csoportba oszthatjuk. Az elsőbe
az indifferens sajátságokat, tehát azokat soroljuk, amelyek a
rassz fennmaradása tekintetében lényegteleneknek látszanak,
die a fajra mégis jellemzőek, a másodikba a patologikus vagy?
betegségeket
okozókat,
a harmadikba a bűnügyieket,
a negyedikbe pedig a rasszfejlesztő
sajátságokat. Bennünket embereket leginkább a betegségek átörökítése, ill. azok domináns vagy
Deoessziv volta érdekel. A betegségek átörökítésében csak három ¡eset lehetséges és pedig:
1. ha a szülők mindketten egészségesek,
2. ha az egyik egészséges s a másik beteg,
3. ha mind a kettő beteg.
Ugyanez a törvényszerűség érvényesül minden más sajátság
átörökítésében is aszerint, hogy az a sajátság az egyik vagy a
másik vagy mind a két szülőben megvolt.
A) Lássuk pl. legy betegség vagy más sajátság domináns
öröklését, melynek menete az alábbi táblázatból is kitűnik.
1. Ha mindkét szülő egészséges (bbxbb), akkor valamennyi
gyermek is egészséges lesz (bb). (1. sz.)
2. Ha az egyik szülő beteg (BB), a másik pedig a betegségre nézve beterozigotás (Bb), akkor valamennyi gyermek beteg
lesz. (5.) Ha mindkettő beteg (BBxBB), úgy akkor valamennyi
gyermek betegséggel jön a világra. (6.) Ha mindkét szülő a betegségre nézve beterozigotás (Bbx Bb), úgy a gyermekek 75°/o-a
(BB-f 2Bb) beteg és 25 o/o-a (bb) egészséges lesz. (4.)
3. Ha az egyik szülő egészséges (bb), a másik beteg (BB),
úgy valamennyi gyermek beteg lesz .(Bb). (3.) Ha az egyik szülő
egészséges (bb), a másik meg betegségre hajlamos (Bb), úgy
a gyermekek 50 %-a egészséges (bb), a másik fele meg beteg
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(bB) lesz. (2.) Ha tehát az egyik szülő tisztára beteg, a másik
pedig lehet makkegészséges, az ilyen házasságból teljesen egészséges gyermekek sohasem származhatnak.
A domináns betegségek öröklése útmutatást nyújthat arra
nézve is, hogy ha valaki a legsúlyosabb családi betegségtőt egyszer megmenekült, úgy azon a terheltség később sohasem tér
vissza. Az a közmondás: Einmal fnei, immer frei, itt is teljes
mértékben érvényes, amit különben az alábbi táblázat alsó bal
sarka is igazol. (4.)
A domináns öröklést nagyon sok betegség és rendellenesség átöröklésénél mutatták ki. Néha azonban egészen jelentéktelennek látszó eltérések is hasonló módon öröklődhetnek, mint
pl. a Habsburgi alsó ajak, fehér tincs a homlokon, görbe kisujj,
az odanőtt fülcimpa, vagy a göndör haj. (L. 225. lap.)
B) Recessziv örökléskor a betegség reeesszive viselkedik,
vagyis az E dominál az e felett (E=egészséges, e=beteg, Ee=
betegséget hordozó. Ennek is hat esete lehetséges.
1. Ha mindkét szülő egészséges (EEx EE), úgy valamennyi
gyermek szintén egészséges lesz (EE). (7.) Ha az egyik szülő
egészséges (EE), a másik azonban a betegséget reeesszive magában hordozza (Ee), úgy látszólag valamennyi gyermek egészséges, közülük azonban 50 °/o betegséghordozó (Ee) lesz. (8.)
Ez utóbbi gyermekek nem betegek ugyan, de a betegség kezdeményét az utódokra mégis átörökíthetik, Ha mindkét szülő
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A baloldali hat négyzet (1—6.) valamilyen betegség domináns,
a
jobboldali hat négyzet (7—12.) pedig egy betegség recesszió
öröklését tünteti föl. A jelzések magyarázata:
BB = beteg, Bb =
beteg(es), bb = egészséges; EE = egészséges, Ee = betegséghordozó, látszólag egészséges, ee = beteg.
Részletes magyarázatát
lásd a szövegben.

egészséges ugyan, de mind a ketten a betegség csíráit lappangva magukban hordozzák (EexEé), úgy a gyermekek 75
°/o-a látszólag egészséges (Ee), de ezeknek 50 °/o-a betegséghordozó, 25 »/o-ban valóban betegek lesznek, míg az 1/4 rész
egészséges lesz. (9.)
A recessziv öröklésnél az öröklődő betegségekre nézve tehát az a jellemző és érdekes, hogy látszólag egészséges szülőknek teljesen beteg gyermekeik is lehetnek.
2. Ha mindkét szülő beteg (ee), úgy valamennyi gyermek
kivétel nélkül csak beteg (ee) lehet. (12.) Tisztára homozigotás
beteg utódok természetesen csak akkor keletkeznek, ha mindkét szülő ugyanazt a recessziv sajátságot hordozza magában.
Ilyen alapon a recessziv betegségek nemcsak a testvérek között léphetnek fel, hanem a szülői vérrokonok között is. A testvérek közötti házasságban pl. az albino, mintegy 20 °/o-ban jelentkezik, az 1 o/o-os normális házasságokkal szemben. Egy bizonyos betegséget hordozó férfi annál nagyobb valószínűséggel
kerülhet össze egy hasonló betegséget hordozó nővel, minél
inkább ugyanabból a rokonságból házasodtak össze, tehát a
rokonszülők azt a bizonyos betegséget annál nagyobb valószínűséggel örökítik át gyermekeikre. A gyermekekre tehát a rokon házasság mindig állandó veszélyt jelent, nem azonban a
rasszra. A rassznak ugyanis nem áll érdekében, hogy a beteg
sajátságot elrejtse, hanem éppen ellenkezőleg, hogy azokat a
felszínre hozza, miáltal a kiválogatás tisztítótüze a káros kezdeményű egyedeket kérlelhetetlenül ¡elpusztítja.
3. Ha az ¡egyik szülő egészséges (EE), a másik meg beteg
(ee), úgy valamennyi gyermek betegséghordozó lesz (Ee). (10.)
Ha egy egészséges szülő, aki a betegséget magában hordozza
(Ee) egy beteggel házasodik össze (ee), úgy a gyermekek fele
bár külsőleg ¡egészségesnek látszik, a betegséget mégis magában hordozza (Ee), míg a gyermekek másik 50%-a feltétlen
beteg lesz. (11.)
Recessziv öröklést több betegséggel kapcsolatban sikerült
a leghatározottabban kimutatni, így pl. az albinizmust, a süketnémaságot. Néha az életet is veszélyeztető betegségek receszsziv módon öröklődnek, mint pl. a xeroderma pigmentosum, amely esetben már a fiatal fiúgyermek testét tömeges bőrrák .iepi
el. A bajnak átörökítésére rendszerint nem kerül sor, mivel
ezek a szerencsétlenek még idő előtt elpusztulnak, azonban látszólag ¡egészséges, heterozigotás leány testvéreik a bajt mindig tovább örökítik. így válik érthetővé, hogy valaki egy olyan
betegséget is örökölhet, amely direkt az ő közvetlen ősei között sohasem jelentkezett, tehát a törzsfában sohasem fordult
elő (letál faetor).
1. Indifferens sajátságok öröklése. A normális testi sajátságok közül csak kevés van olyan, amely független lenne a külső
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tényezőktől. Legtöbbje az egyéni élet alatt bizonyos változáson
toegy át, így pl. a haj színe az idők folyamán megváltozhat.
Az újszülött gyermeknek lehet szőke haja, mire azonban megnő, barnává is válhat. Pktte szerint a haj színének fokozásában
bizonyos intenzitás factorok működnek közre. A haj színének
Megváltozásából bizonyos mértékben a heterozigotás állapotra
is következtethetünk. A fej és az orr alakja többé-kevésbbé szintén öröklött sajátság. A koponya alakja pl. Wagner családjában jellegzetesen öröklődött. Az u.n. mongol ránc a szemben
szintén domináló öröklődő sajátságnak látszik, mivel némelyik
családban ismételten jelentkezik. Hasonlóképpen az odanőtt fülcimpa szintén dominánsan öröklődik, Mindezekhez járul pl. a
vércsoportok öröklése is, bár ez nem mindég feltétlen biztosan
száll át az utódokra. Érdekes jelenség, hogy úgy az A, mint a B
vércsoport az emberszabású majmok között is megkülönböztethető. Hasonlóképen az ujjlenyomatok főbb vonásaikban szintén
öröklődnek. Öröklődőnek kell tartanunk azt a sajátságot is,
hogy egyes családokban az ikerszülések gyakoriak és a jelenség
recesszive jelentkezik. Az életkor szintén ilyen öröklődő sajátságnak tekinthető, ami az alábbi kis összeállításból is kitűnik.
A szülők megérték a
80-ik éret

egyiksem
egyik szülő
mindkét szülő
az apa egyedül
az anya egyedül

A gyermekek megérték a
80-ik évet százalékban

tj ,<J
9.8
20.6

11.3
7.7

A hosszú élet titka elsősorban minden szervnek a különös
ellenállóképességében keresendő, ami nagyrészt az öröklésre
vezethető vissza.
Különösen szemléletes a göndör haj, vagy a barna szemszín
domináns öröklése, amit az alanti kép is jól elárul, vagy a
mellékelt két táblázat is feltüntet. A göndörhajú férfi 6 gyermeke közül, — amint ezt várni lehet, — 3 göndörhajú, 3 pedig
símahajú. Lz a viszonyszám azonban nem mindég következik
be pontosan. Vannak családok, ahol pl. 5 fiú után következik
egy leány a normális 3 fiú 3 lány számviszony helyett, vagy
megfordítva. Azonban az ilyen esetekben nem szabad elfelejtenünk, hogy a mendelizmus csak valószínűség szerint következik
be és kevés számú esetnél »a kis számok hibája« elve hamar
érvényesülhet. Minél több adatot vizsgálunk, az eredmény annál inkább megközelíti az elméleti számítást. (L. 225. lap.)
Máskor viszont azt tapasztaljuk, hogy bizonyos betegség
egyes generációkat átugrik. Ilyenkor az u.n. konduktorok a betegséget átörökítik anélkül, hogy magukon az a betegség külső
alakban megnyilatkoznék. Ezt szabálytalan dominanciának mond223-
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A kék és a barna szemszín öröklése az embernél. A
barna szemszín dominánsan hat, tehát ha kék szemmel
kerül össze, azt elnyomja. A kis körökben lévő betűk
(k és b ) a kék és a barna színkezdeményeket jelentik.
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A sima, göndör és a hullámos haj öröklése
az embernél. Ebben az esetben a göndörség
nem hat dominánsan..

A göndörhajú apánaak és a kissé hullámoshajú anyának 6 gyermeke
közül 3 kimondottan göndörhajú (2. 4. 5.), míg a másik három (1. 3. 6.)
kissé hullámoshajú, akárcsak az anyjuk. (Siemens
könyvéből.)

juk, amely jelenségei számos emberi betegségen
már, pl. a fejgumó átörökítésekor. (Atheroma.)

beigazoltak

¿ff
A fejen olykor előforduló fejgumó szintén öröklődik. A
betegség néha 1—2 nemzedéket átugorhat, amikor a betegség az u.n. konduktorokon nem jelenik meg, hanem csak
azok utódain. (Siemens
után.)

2. Rendellenességek öröklése. Ilyen pl. a sokujjúság (polydaktylia), amikor is a normális 5 ujj helyett 6 fejlődik és pedig vagy az egyik vagy mindkét végtágon. Ez a rendellenesség
dominánsan öröklődik. Az egyujjúság (monodaktylia) szintén
dominánsan öröklődik, valamint az ujjak összenövése (syndaktylia) is, amikor pl. két vagy több ujj csontjait közös bőrrészek kapcsolják össze. A rövidujjúság esetében az ujjakban
az egyik ujjperec hiányzik, ez is dominánsan öröklődik. Gyakori
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rendellenesség a torz lábfej is, amely lehet öröklött, de szerzett
is és pedig az anyaméhben való kedvezőtlen, fekvés következtében. Érdekes, hogy ez a rendellenesség a férfiak között mintegy mégegyszer olyan gyakran fordul élő, mint a nőkön. Valószínűleg két recessziv faktor összekerülése által keletkezik.
Hasonlóképen öröklődik a lúdtalp képződésére való hajlam isAz alsó állkapocs erősebb növése és a velejáró duzzadt alsó
ajak szintén jellegzetesen öröklődik, amely jelenséget általában:
Habsburg-ajaknak neveznek. Hasonlóan örökletesek a fog rend-
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A tenyér és a talp bőre erősen elszarusodik, kirepedezik és ez a
betegség (Keratosis palmo-plantaris) dominánsan öröklődik, amint
ezt a fenti családfa is i g a z o l j a Feltűnő a fenti családfában az,
(a j o b b oldalon), hogy aki a betegségtől egyszer mentesült, az
utódai sem kapják meg. (Siemens
után.)
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ellenességei, pl. a felesleges vagy kevesebb számú fog. A sérv
kifejlődésére való hajlam szintén öröklődik és pedig a férfiakon
kétszer olyan gyakran, mint a nőkön. A kisfejűség (mikrooephalia) szintén öröklődik és ez a rendellenesség rendszerint az
idiotizmussal kapcsolatos (pl. Dobos Jancsi). A tornyos fejűeknek rendszerint az érzékszerveik gyengék. Hasonlóképen öröklődik, ha pl. valakinek több csigolyája vagy bordája van, ha
hiányzik a kulcscsontja, térdkalácsa, vagy az alsókarcsontja.
Hasonlóan dominánsan öröklődik a tenyér és a talp bőrének
beteges elszarusodása is. Az ilyen ember nehezen jár és a
keze miatt finomabb munkára képtelen.

Az albinizmus szintén öröklődő sajátság, amely abban nyilatkozik, hogy a szemben vagy a bőrben hiányzik a festék. Részleges albinizmus esetében a négerek bőre fehéren foltozott lesz,
vagy a hajzatban fehér tincs jelenik meg, amely utóbbi jelenség
néha generációkon keresztül megmarad. Hasonlóképen gyakoriak az egyes családokban pl. az anyajegyek átöröklése, a
májfoltok, szeplők, zsírlerakodások átöröklése stb. A szénalázra való hajlam szintén öröklődik, amely rendesen tavasszal,
a füvek virágzása idején tör ki.
A patologikus öröklődő sajátságok közül a leggyakoribbak
a nyúlszáj, farkastorok, láb- és kézizzadás, kopaszodás, korpásodás, közellátás, a szaruhártya szabálytalan elgörbülése (astigmatizmus), szürkületi hályog, nagyothallás, piros-zöld- vagy a
teljes színvakság, a született süketnémaság, továbbá a köszvény, cukorbetegség, elhájasodás. A vérzékenység, amint láttuk, csak a férfiakon jelenik meg. A tüdővész nem öröklődő baj,
mert ezt csakis utólag kapja meg az ember; kedvezőtlen életviszonyok és az öröklés előmozdíthatják a tüdővész megkapását.
Az érzékszervek egyes betegségei és rendellenességéi szintén öröklődhetnek. így pl. a piros és zöld színvakság, amely a
férfiaknál 4°/o-ban s a nőknél csak 0.4°o-ban fordul elő. A teljes
színvakság sokkal ritkább jelenség, de ez is öröklődő sajátság.
A rövidlátást régebben a megfeszített szemrontó munkának tulajdonították (olvasás, hímzés stb.). Ez a munkakör azonban
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A rövidlátás átöröklése. Figyelemre méltó jelenség a l e g i f j a b b nemzedékben az, hogy az egyik
gyermekben a közellátás azért is jelentkezett,
mert a szülei unokatestvérek (1. és 2.), tehát
vérrokonok voltak. (Fetscher
után.)

csak kiválthatja a lappangó sajátságot, amelynek valószínű oka
abban keresendő, hogy az állandó lenézés, így a szemgolyó állandó súlya következtében a szem kötőszövetei könnyebben
meglazulnak, amiáltal a szem tengelye kissé megnyúlik. A közellátás kifejlődését a rokoni házasság nagymértékben elősegítheti. A szemhéj akaratlan rángása szintén öröklődik; ez a
baj a tiszta látást jelentékenyen zavarja. A szürke hályog öröklődhet dominánsan és recesszivep is; kezelés nélkül a beteg
teljesen megvakulhat.
A süket-némák betegsége legtöbbször öröklött. Ha süketnéma szülők gyermekei között egészségesek is akadnak, annak
az a magyarázata, hogy egyikük a betegséget szerezte és pedig
vagy vörheny, vagy pedig vérbaj révén. Az otosclerose néven
ismert betegség a középfül hibája, mely a hallási csontocskák
mozgását Lehetetlenné teszi. Ez az öröklött betegség rendesen
csak az egyéni élet végefelé fejlődik ki, amely jelenség az öregek gyakori süketségében nyilatkozik meg különösen.
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A szürke hályog öröklése. A külsőleg
egészségesnek látszó szülőknek
(1.
és 2.) beteg gyermekük lett, aki a
betegséget
valamennyi
gyermekére
átörökítette. (Grote
után.)
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Az öregkori nagyothallás átöröklése. A z 1. és 2. unokatestvérek
betegségüket
valamennyi
gyermekükre átörökítették.
(Hammerschlag után.)

A belső betegségek közül az epekőbántalmak fellépése szintén öröklött sajátság és pedig vagy dominánsan, vagy pedig
szabálytalan dominánsan jelenik meg és rendesen nemhez kötött. Á nőknél sokkal gyakoribb baj, mint a férfiaknál. A kiváltás oka valószínűleg a nők célszerűtlen öltözködésében keresendő, de bizonyos tekintetben a terhességgel és a szüléssel
járó körülmények is közre játszódhatnak.
A köszvény tipikus példája annak, hogy ez a betegség
rendesen csak kedvezőtlen viszonyok között tör ki. Oka a húgysav anyagforgalmának zavarára vezethető vissza, amelyet a helytelen táplálkozás, főleg pedig a túlságos húsevés vált ki. Vegetáriánus koszt mellett öröklött köszvény-kezdeménnyel valaki
egészséges maradhat, ami azt js igazolja, hogy nem minden betegség-kezdemény tör ki feltétlen bizonyossággal. A gyomorfekély fellépésének oka szintén az örökletes kezdeményekben
keresendő. A betegesen magas vérnyomás szintén örökletes sajátság. A középkorú ember szivének normális nyomása 135 mm.,
az erős vérnyomásos családban ez jóval nagyobb. Az ilyen rendellenességgel terhelt családban gyakori a szív- és agy szélhűdés.
A betegség domináns és valószínű, hogy a mellékvese túlfunk-
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A z epekő (1), köszvény (3.), vaiamint az epekő és köszvény (2.) együttes öröklése.
A családfán látszik,
hogy ezek a betegségek a családban
elég gyakoriak. (Blum után.)

f T W i V
A betegesen magas vérnyomás
átörökítése az egyik családban,
(Weitz
után.)

cipja az oka. A golyvát régebben az ivóvíz jódhiányának tulajdonították, amint azopban Bausr kimutatta, a jód hiánya mellett az örökletes kezdeményeknek is meg kell lenniök. A híres
Basedow-kór is, amely a pajzsmirigy túlságos funkciója következtében jelentkezik, szintén örökletes baj. A betegség főleg
a szem dülledtségében, továbbá az erős izzadásban, hajhullásban, ingerelhetőségben, szívrendellenességben és lesoványodásban nyilatkozik, dacára, hogy az illető sokat eszik. A betegség
a nők között gyakoribb, mint a férfiak között. Ha pedig a pajzsmirigy nagyon kevéssé működik, eredménye a kretinizmus, mely
a Basedow-kórral ellentétes jelenségekben nyilatkozik. Az ilyen
ember bőre száraz, zsír-lerakódások vannak rajta, anyagforgal229-

ma renyhe, szívműködése lassú, szellemi képessége
amely egészen az elbutulásig fokozódhat.

csekély,

A golyva öröklése az egyik családban. Figyelemre
méltó jelenség, hogy a betegség egy nemzedéket átugrott. (Bauer után.)

A rákot egyesek úgy magyarázzák, hogy külső ingerek révén jön létre. Mindenesetre bizonyos öröklött arravalóságnak
kell az illetőben lenni, amit Slye összeállítása is igazol. A betegség recesszive öröklődik.
Szülők
rák x rák
rák x egészséges (terhelt)
rák x egészséges
egészséges x egészséges,
de mindkettő terhelt

rákosak
131
199
—

Gyermekek
nem rákosak
29
330
84

94

236

A rák különben az egyes népeknél különböző mértékben lép
föl. Európában legkevesebb van a Földközi-tenger mellékén,
legtöbb az északi államokban. Kínában 100 rákos férfire 30
rákos nő jut, ellenben Németországban 100 férfire 120 nő. A
rák kifejlődésében nem elég csak a kezdemények jelenléte, de
szükséges, hogy ezt bizonyos külső ingerek (életmód, foglalkozás, a talajchemizmus stb.) kiváltsák.
Az idegrendszer betegségei az öröklés szempontjából a legveszedelmesebbek. A fokozott izomsorvadás következtében az
idegek is elpusztulnak. Ilyen esetben az izmok nem tudnak elég
tápláló anyagot felvenni és így tönkremennek. A Friedreichibetegség alkalmával a hátgerinc idegpályái mennek tönkre, a-

9

9

A z öröklődő vitustánc átöröklése a
Peretti családban. (Schob után.)
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minek következtében a járás ingadozóvá lesz. A vitus-tánc az
izmok akaratlan rángásaiban nyilatkozik meg; ez is öröklődő
betegség. A gyengeelméjűség esetében az értelmi munka korlátozott. Az epilepszia lehet öröklött és szerzett. Szerzett epilepszia a szülők idült alkoholizmusa révén is keletkezhet vagy
pedig súlyos külső sérülés által. A psychosis maniaco depressiva betegségben a lehangoltság és v ígkedély váltakoznak egy-

A z epilepszia átöröklése az egyik családban. A betegségtől alig mentesült
\ alaki. (Dawenport
és Weeks
nyomán,
Leidenfrost könyvéből.)

mással anélkül, hogy a szellem tartós zavara állna be. A betegségre való hajlamosság szintén örökletes. Az idegklinikákon
és kórházakban az idegbetegek legnagyobb része schrizophréniában, vagy fiatalkori elmezavarban szenved. Ez abban nyilatkozik, hogy az értelmi munkában zavarok állnak be, úgyszintén
az érzés és akarati életben is. Ez a betegség is csak öröklött
arravalóság esetében szokott fellépni; hasonlóképen a históriának is megvan a maga örökletes alapja.
Az epilepszia rendesen recesszive jelenik meg az utódokban. Okai között megemlíthető az is, amit Weeks is megállapított, hogy pl. 5533 rokonházasságból származók között 1073
epilepsziás, 35 korlátolt, 159 elmezavaros, 535 alkoholista, és
még számos söpredék került ki, vagyis amint a fenti adatokból is látszik, a rokonházasság az epilepszia kifejlődését jaagyon elősegíti. A gyenge epilepszia nem jár mindig elhülyüléseel, amint ez Caesar, Napoleon, vagy Helmholtz eseteibői is
kitűnik, akik mindhárman gyengén epilepsziásak voltak.
3. A jogászt elsősorban a bűnözésre való hajlam átörökítése érdekli. A bünügyi sajátságoknak, mint pl. az erős befolyásolhatóságnak, könnyen ingerelhetőségnek, a nagy engedékenységnek szintén öröklődési alapjai vannak. Az egyes bűnöző
családfák tanulmányozásából legalább is ez következik. Az u.n.
bűnöző családfákban nagyon gyakori az iszákosság, erkölcstelenség, hülyeség, alacsonyrendűség, öngyilkosság stb. Hogy ez
mekkora kárt jelent az államra, bizonyítja az a statisztika,
mely egy-egy ország eme szemetjeit sorolja föl.
Bűnügyi szempontból rendkívül fontos az emberi eltévelyedések átöröklése. Az a közmondás, hogy alkalom szüli a tolvajt, nem állhatja meg teljesen a helyét. Az u.n. alkalmi vagy
környezet elmélettel nem tudjuk megmagyarázni, hogy azonos
viszonyok között élő testvérek közül miért követ el csak az
egyik törvényellenes cselekedetet. Ennek belső adottságának kell
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lenni, amint ezt Lange: VerbfecHen ái& Schicksal című rendkívül érdekes könyvében kimutatta. Lange 30 ikertestvért vizsgált meg abból a szempontból, vájjon az ikertestvérek közül
milyen arányban követték el büntetendő cselekményt. Lange
[30 ikerpárt .vizsgált meg, melyek közül 13 egypetéjű, 17 pedig
2 petéjű volt. A 13 ¡egypetéjű ikerpár közül 10 esetben mindkét testvér büntetve volt, ellenben a 17 kétpetéjű iker közül
-csak két testvérpár. Ebből világosan következik az is, hogy a
bűn elkövetésére való hajlam szintén öröklődik. Bernhart vizsgálatai szerint, ha mindkét szülő büntetett előéletű volt, úgy
~á fiúgyermekek 70 °/o-a, míg a leánygyermekek 40 °/o-a szintén
büntetve volt. Ha csak az apa volt büntetve, akkor.a gyermekek 24 °/o-u szintén bűnözött, ha pedig az anya volt büntetve,
akkor a gyermekek 40 0/o-a szintén bűnöző lett. Ez a szám mutatja legjobban az anyai nevelés fontosságát, mert ha az meglazul, a család pusztulását vonja maga után.
Az amerikai kutatók nagyon gondos munkával összeállították a betörők szellemi képességéiről az alábbi statisztikát:
az átlagon fölüli szellemi képességű
átlagos. szellemi képességű
átlagon aluli szellemi képességű
a gyengetehetség határán lévő
enyhe gyenge tehetségű
közepes gyenge tehetségű
egészen gyenge tehetségű

2,2 o/o
17.0 »
21,6 »

31.9
24.4
2,8
0.1

»
»
»
»

A fenti statisztika legalább is azt mutatja, hogy a betörők és bűnözők legtöbbje gyenge szellemi képességű, így
nem is igen tudja mérlegelni és megérteni bűnének nagyságát
•és annak következményeit.
Hogy a bűnöző sajátságok átöröklése milyen óriási pusztítást vihet végbe a társadalomban, azt az 1740-ben elhalt esavargónő, Ada Jukes leszármazási -összeállítása igazolja a legjobban. Az illető nő prostituált volt. A 834 utódja közül 700nak a törzslapját sikérült Pelmann-nak megállapítani. Ezek kö" ,zül 106 volt tolyan, aki házasságon kivül" született, 142 kol<lus, 64-et a község tartott el, 181 prostituált volt és 76 betörő,
közülük 7 gyilkos. Ezek az államnak 75 éven keresztül mintegy 7.000.000 pengőjébe kerültek.
1902-ben egy amerikai orvosi lap a Medical News egy
bordélyház tulajdonosnő utódait mutatta ki, aki 1827-ben halt
meg. Az illetőtől 800 személy származott. Ezek közül 700 legalább is egyszer büntetve volt. Közülük 37-et halálra ítéltek,
342 alkoholista volt, 127 pedig prostituált. Jörger 1905-b.en
Zero famíliáját vizsgálta meg, * akinek 310 utódja közül alig
volt 1—2, aki normális embernek számított, a többiek vagy
gyermekkorukban elhaltak, alkoholisták, vagy betörők voltak,
hülyék, bénák vagy pedig másféle hibában szenvedtek. Más
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részüket pedig tehetetlenségüknél fogva a községek tartották
el. Ebből is láthatjuk, hogy az öröklődő sajátságok menynyire determinálják az emberi természetet. Mivel mi az öröklött sajátságokat meg nem változtathatjuk, igy nem marad hátra más, mint a bűnösre nevelőleg hátai és olyan környezetbe
tenni, amely a bűn viszaesésére nem nyújt alkalmat. (Börtön,
javítóintézet stb.) A nevelőeszközökhöz tartozik elsősorban a
büntetéstől való félelem, de különösen a halálbüntetéstől való
félelem. Az emberiségnek u.i. nemcsak joga, hanem kötelessége is
magát a bestiáktól megvédelmezni. Hasonlóképpen a mesterséges sterilizációnak is van jogosultsága akkor, ha valóban
a közre káros és kiirthatatlan sajátságokról van szó. Menynyi erkölcsi és anyagi kártól mentesülnének a nemzetek, ha
erkölcsileg és testileg züllött egyéneknek gyermekeik nem
lehetnének.
4. Amint a közömbös vagy a betegségre való hajlamok öröklődnek, hasonlóképen öröklődnek a kiváló szellemi képességek
is. A tudományok, művészetek iránti hajlam szintén öröklődő
sajátság, amelyek néha több nemzedéken át öröklődnek. Legfeltűnőbb a zenei képesség öröklése, amely dominánsan öröklődik.
Igen szépen tapasztalható ez a Bach családfán, amelynek 76
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zenei tehetség átöröklése a Bach családban. A fekete k ö r ö k
különösen kiváló muzsikusokat jelölik. Bachnak mind a 19
gyermeke muzsikális volt.

tagja közül sok muzsikus volt, közülük 5 világviszonylatban is
számottévő. Sebastian Bachnak 5 kiváló zenei tehetséggel rendelkező fia és leánya volt, a többi 14 gyermeke szintén értett a
zenéhez. Az egész Bach-esaládban több kiváló zeneértő született.
A Tizian család 9 jelentős festőt adott az emberiségnek, azonkívül Tizian apja, nagybátyja, nagyapja, dédapjá, valamint unokátestvérei közül többen kiváló jogászok voltak. A Bernouli családban a mathematikai képesség öröklődött különösen; a családból
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A Darwin családban a fekete telt körökkel jelzettek mind kiváló
egyének voltak. Különösen a természettudományokban tűntek ki.

8 kiváló mathematikus került ki. A Darwin családban a természettudományi gondolkozás öröklődött át feltűnően. A Siemens
és Krupp családban a technika iránti érzék és a feltalálási
szellem öröklődött. A Goethe családban a szellemi kiválóság
öröklődött. A magyar művelődéstörténetben is számos családot
ismerünk, amelyekben a szellemi kiválóság átöröklése szintén
kimutatható. *
Az ¡előbbi felsorolásból tehát az tűnik ki, hogy úgy a testi,
mint a szellemi sajátságok az állatok és növények sajátságaihoz hasonlóan szintén a Mendel-féle szabály szerint öröklődnek. Éppen ez a tanúság kell, hogy mindenkiben felébressze
azt a gondolatot, hogy az örökléstani ismereteknek óriási jelentőségük van úgy az egyén, mint a társadalom életében. Az örökléstani alapismeretek nélkül már nem is számíthatja magát senkisem a művelt emberek közé. Erről az égető problémáról minden
művelt embernek tudnia kell.
A nevelőt elsősorban a képességek átöröklése érdekli. A
tapasztalat azt mutatja, hogy a tehetséges gyermekeknek a
legnagyobb százalékánál a szülők szintén tehetségesek voltak.
Az öröklés megteszi azt, amivé az ember lehet, a környezet pedig, amivé az ember lesz. A környezet állandóan hat a megjelenési formára vagy fenótipusra, a genotípussal szemben azonban teljesen tehetetlen. Nevelés, ápolás és törvényes intézkedések serkentőleg hatnak, vagy pedig irányt szabhatnak a szellemileg gyengébbeknek, az öröklött káros kezdemények azonban
sohasem javulhatnak meg. A terhelt ember a jó környezetben és
jó hatások által normális életet élhet ugyan, pl. a javítóinté* E kérdéssel behatóan foglalkozik: Leidenfrost
Gy.: R a b o k v á g j u n k
vagy s z a b a d o k ? és Somogyi ].: Tehetség és eugenika c. könyve.
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zetekben, börtönökben, hasonlóképen a gyermekei is, de csakis addig, míg azok nem kerülnek róssz környezetbe. Rossz környezetben ugyanis az addig lappangott és elnyomott öröklött
szenvedélyek előtörnek és az öröklött természet teljes egészében
ismét megjelenik. A nevelés tehát az alaptermészetet (genotípust) nem változtathatja meg, mintahogy a kertésznek vagy
állattenyésztőnek sem áll módjában növényeinek vagy állatainak
a természetét (genotípusát) pusztán környezethatással inegváltoztatni. Ez csak külsőségekben, a fenotipusban nyilatkozhatik
meg. A külvilág hatásait különösen a tuberkulózis esetében tapasztaljuk. Dohányzás, rossz "táplálkozás, kicsapongó élet, mind
elősegítik a tüdővész fellépését. Az alkoholnak, tuberkulózisnak,
vérbajnak külsőleg és belsőleg is megvan a maga romboló hatása. Az alkoholizmus és a lelki betegségek között szoros kapcsolat van, amit a statisztika is igazol. Ha ie betegségeket előidéző hatások a fiatal szervezetet érik, úgy sokkal nagyobb
rombolást fejtenek ki, mint a már kifejlődött szervezetben. A
külvilág csak megvalósítja a szervezetben lévő kezdeményeket.
A nevelő működési lehetősége ezek szerint korlátozott. Neki
csupán fel kell ismernie ezeket a kezdeményeket és ha azokat
kedvezőeknek látja, úgy minden lehetőséget megadni, hogy azok
teljes mértékben ki is fejlődjenek annyival is inkább, mert mindén kezdemény a fejlődésének végső határát magában hordozza. Ez is mutatja, hogy a nevelés korlátozott. A született gonosztévő alaptermészetét semilyen börtön vagy nevelés nem tudja
megváltoztatni, mint ahogyan abból, akinek születésétől kezdve
nincs zeneérzéke, vagy zenei hallása, kiváló hegedűs nem lehet,
sohasem.
Dr. Greguss Pál

Nevelés és átöröklés
Bármely munkakörben akkor vagyunk képesek igazán szakszerű, eredményes teljesítményre, ha ismerjük a reánk bízott
megmunkálandó anyagot, ismerjük annak szerkezetét, eredetét,
természeti adottságait. Nem lehet jó asztalos az, ki a különböző
faanyagok eredetét, szerkezetét, speciális sajátságait nem ismeri, nem, szakember az a lakatos, aki nem tudja, hogy természetadta sajátságaiknál fogva mi várható az egyes fémektől. Hiszen
minden anyag csak eredeti sajátságaihoz alkalmazkodva, ezektől kitűzött határokon belül formálható.
Ugyanez áll a nevelőre is. Csak az végezhet igazán szakszerű, eredményes pedagógiai munkát, aki ismeri a reábízott
¡gyermek eredeti, természetadta sajátságait, hajlamait, tud azokhoz alkalmazkodni és tudja nevelői munkásságának célját is az
így mégadott keretek szerint kitűzni. Ámde — merülhet fel az
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