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gek kipuhatolására. Arra az eredményre jutottak, hogy bizonyos tekin-
tetben a jobb kéznek előnye van a bal fölött. Azt hiszi azonban, 
bogy adatokat gyűjteni nem a kormány van hivatva. Lesznek nálunk 
is, pl. orvosok, a kik adatokat fognak gyűjteni arra nézve, miért van 
a- jobb kéz jobban kifejlődve a balnál és bogy Jehet-e következése 
ennek a körülménynek az, bogy az egész baloldali szervezet vissza fog 
fejlődni. Fcrenczy József szintén nem óhajtja, hogy a közoktatási kor-
mány gyűjtse az adatokat. Azt várta inkább az előadótól, hogy ezt a 
kérdést elméleti alapon bonczolgatni fogja. 0 is szolgál adattal arra 
nézve, hogy a balogos öröklés útján jutott e testi tulajdonsághoz. 
Nem akarva tehát mindjárt az actió terére lépni : különösen azt nem 
óhajtaná, hogy ebben az ügyben a miniszterhez is felírjunk. Hagyjuk 
meg a kérdést egyelőre a discussió terén. Előadó köszönettel vette a 
felszólalók érdeklődését, tulajdonképen ez volt az ő czélja, bogy ille-
tékes körökben ezt az érdeklődést fölkeltse. 0 is méltányolja a fel-
szólalók aggodalmait és szivesen beleegyezik, bogy beadott indítvá-
nyának csakis az 1. pontja fogadtassák el. Elnök maga sem látja még 
idején valónak, bogy a kormány már most állást foglaljon e kérdés-
ben. A Társaság elfogadja Kemény Ferencz előadónak tételei közül a 
következő 1. pontot: «Jól kidolgozott terv alapján indíttassék meg 
az ország összes iskoláiban a balogosságra és az ambidextriára vonat-
kozó adatoknak és megfigyeléseknek gyűjtése, melyet majdan ezeknek 
czéltudatos feldolgozása kövessen». A Társaság egyúttal köszönetet 
mondott az előadónak. 

IY. Titkár a következő kültagokat jelenti be: Solymossy Endre, 
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