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«Globus» műintézet és kiadóvállalat részv.-társaság Budapest



Előszó az első kiadáshoz.
(1899.)

A monisztikus filozófiáról itt következő tanul
mányok a gondolkodó, az igazságot becsületesen 
kereső bármely rangú müveit embernek vannak 
szánva. A tizenkilenczedik századnak, amelynek 
végén állunk, legkiválóbb jellemzői közé tartozik 
az igazság megismerésére törő küzdelemnek élénk 
növekedése a legszélesebb körökben. Ez nyilvá
nul meg egyrészt a valódi természetismeret roppant 
haladásában az emberiség történetének eme leg- 
bámulatraméltóbb korszaka alatt, másrészt azon 
ismeretes ellenmondásban, amelybe éppen ez a 
«kinyilatkoztatás»-nak tudományos hagyományával 
szemben jutott s végül a megfelelő kiterjedésében 
s erősbödésében azon okos kívánalomnak, hogy 
számtalan újonnan fölfedezett tényt megértsünk 
s ezek okait világosabban megismerjük.

A «természettudományok századában» a ta
pasztalati (empirikus) ismereteknek hatalmas előre
haladásával semmiképpen sincs egy színvonalon 
azok elméleti megismerésének hasonló világossága 
s ama magasabbfoku megismerésé minden egyes 
jelenség okozati összefüggésének, melyet mi egy 
szóval filozófiának nevezünk. Inkább azt látjuk, 
hogy az elvont s nagyobbrészt metafizikai tudo
mány, amelyet egyetemeinken századok óta «filo
zófia» gyanánt tanítanak, sokkal messzebb van



attól, semhogy a tapasztalati tudomány ama 
újonnan szerzett kincseit magába fölvegye. S 
másrészről hasonló sajnálattal kell megváltanunk, 
hogy az úgynevezett «exakt természettudomány» 
legtöbb képviselője megelégszik az ő szükebb 
területe megfigyelésének s kísérletezésének spe
cziális gondozásával s a megfigyelt jelenségek álta
lános összefüggésének mélyebbreható ismeretét 
— pedig éppen ez a filozófia! — fölöslegesnek 
tartja. Mialatt ezek a tisztán empirikusok «nem 
látják a fától az erdőt», ama metafizikusok meg- 
elégesznek az erdő puszta fogalmával, anélkül, 
hogy látnák a fát. A természetfilozófia» fogalmát, 
amelyben az igazság kutatásának mindkét útja, a 
tapasztalati s a szemléleti módszer, természet
szerűleg egyesül, mindkét irány legszélesebbb kö
reiben még ma is irtózattal utasítják vissza.

Ez a természettelen és káros ellentét termé
szettudomány s filozófia között, a tapasztalás és 
a gondolkodás eredményei között, a müveitek 
széles körében kétségkívül mindig élénkebben és 
fájdalmasabban érezhető. Erről tanúskodik növekvő 
terjedelme annak az óriási, népszerű, «természet» 
filozófiai» irodalomnak, amely az utolsó fél évszá
zad folyamán létrejött. Erről tanúskodik az az 
örvendetes tény is, hogy a szemlélődő természet
kutatók s a gondolkodó filozófusok közt lévő 
kölcsönös idegenkedés ellenére a tudomány kiváló 
férfiai mindkét táborból kölcsönösen kezet nyújta
nak egymásnak s egyesülve törekesznek a kutatás 
ama legfőbb feladatának megoldására, melynek mi 
egy szóval e nevet adjuk : a világrejtvények.

Ezen világrejtvényekről adott vizsgálódások, 
melyekről az itt következő munkában számolok be, 
észszerüleg nem formálhatják azt az igényt, hogy a 
világrejtvényeket teljesen megoldják; inkább ezek 
annak kritikai megvilágítását akarják adni a müveit
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emberek szélesebb köre számára s választ adni 
arra a kérdésre, hogy jelenleg mennyire közeli
tettük meg a megoldást. Az igazság megismerésé
nek mely fokát értük el 'valósággal a tizenkilencze
dik század végén ? S ennek folyamán mennyit 
haladtunk valósággal ezen végtelen távollévő czél 
felé ?

Ezekre a súlyos kérdésekre, melyeket itt feladok, 
a felelet természetszerűleg csak szubjektív lehet 
és csak részben helyes, mert a valóságos termé
szetről való ismereteim és itélőtehetségem, objektiv 
mivoltának megbirálására — korlátozva vannak, 
s ez minden más embernél igy vám Az egyetlen, 
amit ezek részére teljesen igénybe veszek s amit 
leghatározottabb ellenségeim is kénytelenek elis
merni, az, hogy az én monisztikus filozófiám ele
jétől végéig becsületes, azaz teljesen azt a meg
győződésemet fejezi ki, amelyet én a természetnek 
sok évi buzgó kutatása s jelenségeinek igaz oka 
felől való szakadatlan elmélkedés után magamnak 
szereztem. Ez a természetfilozófiai gondolatmunka 
immár egy teljes félszázadon átnyúlik s tán most, 
66 éves koromban, szabad föltételeznem azt, hogv 
— emberi értelemben véve — megérett', abban is 
tökéletesen bizonyos vagyok, hogy a megismerés 
fájának ez az «érett gyümölcse» ebben a még 
nekem szánt arasznyi életben semmi jelentékeny 
tökéletesedésen és semmi elvi megváltozáson nem 
fog keresztülmenni.

Monisztikus és genetikus filozófiám összes 
lényeges és döntő nézeteit leraktam a már 33 
évvel ezelőtt megjelent «Generellen Morphologie 
der Organismen» (A szervezet általános alaktana) 
czimü munkámban, mely terjedelmes s nehézkes 
voltánál fogva csak kevés olvasóra talált. Ez volt 
az első kísérlet, az ujjanalapitott fejlődéstörténetet 
a szervezeti alaktan tudományának egész területén 
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keresztülvinni. Hogy az ebben tartalmazott uj 
gondolatoknak legalább egy részét érvényesítsem, 
s egyúttal hogy a századunkbeli főbb ismerettani 
haladás iránt mennél több müveit ember érdeklő
dését megnyerjem, két évvel később (1868) nyil
vánosságra hoztam «Natürliche Schöpfungsge
schichte» czimü munkámat. Miután ez a könnyebbre 
fogott munka nagy hiányai ellenére kilencz elterjedt 
kiadásban és tizenkét különböző fordításban meg
jelent, nem kevéssel járult a monisztikus világnézet 
elterjedéséhez. Ugyanez szólhat a kevésbbé olvasott 
«Anthropogenie»-ről (1874), melyben én a nehéz 
feladatot megoldani iparkodtam, hogy ezzel az 
emberi fejlődéstörténet legfontosabb tényeit a 
müveitek szélesebb köre számára hozzáférhetővé 
s megérthetővé tegyem; ennek negyedik, átdolgo
zott kiadása 1891-ben jelent meg. Néhány jelenté
keny s különösen értékes lépést, melyet legújabban 
az antropológiának ez a legfontosabb része tett, 
megvilágítottam abban az előadásban, melyet 
1898-ban «Jelenlegi tudásunk az ember eredeté
ről» czimmel a negyedik nemzetközi állattani 
kongresszuson Cambridgeben tartottam (hetedik 
kiadása 1899-ben). Modern természetfilozófiánk 
számos egyéb kérdését, melyek különösebb érdekkel 
birnak, «Egybegyüjtött népszerű előadások a fej
lődéstan területéről» czimü munkában tárgyaltam 
(1878). Végül monisztikus filozófiám legáltaláno
sabb elveit s ezek különös vonatkozását az ural
kodó vallástanra röviden egybefoglaltam «Egy 
természetvizsgáló hitvallása: A monizmus, mint 
kapocs a vallás és tudomány között (1892, nyolcza- 
dik kiadás 1899).

Az itt következő munka a *világrejtvényék*-ről 
a további megvalósítása, bizonyítása s kiegészítése 
azoknak a meggyőződéseknek, melyeket a fentebb 
idézett iratokban immár egy emberöltőn keresztül 
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képviseltem. Ezzel szándékozom tanulmányaimat 
a monisztikus világnézet területén berekeszteni.

A régi, éveken keresztül ápolt terv, «a mo
nisztikus filozófia rendszerének» teljes kiépítése 
fejlődéstani alapon, többé immár nem fog meg
valósulni. Erőm immár nem bírná meg, s a közelgő 
öregség sokféle intése is befejezésre sarkal. S én biz’ 
teljesen a tizenkilenczedik század szülötte vagyok 
s ennek végével akarok életem munkájának véget 
vetni.

Az a mérhetetlen kiterjedés, amelyet az em
beri tudás a mi századunkban az előrehaladott 
munkamegosztás következtében elért, lehetetlenné 
teszi, hogy annak minden ágát egyforma alapos
sággal átfoghassuk, s belső összefüggésüket egy
ségesen bemutathassuk. Akár egy elsőrangú tehetség, 
aki a tudomány minden területén egyaránt ur s 
ezek egységes előadásának művészi adományát 
teljes mértékben birja, sem lenne képes az egész 
«kozmosz» mindent magába foglaló képét egy 
közepesterjedelmü könyvben bemutatni. Nekem, 
kinek ismeretei a különböző területeken szerfölött 
egyenetlenek s hézagosak, csupán az juthat itt 
osztályrészemül, hogy egy ilyen világképnek álta
lános tervét vázoljam s részeinek átható egységét 
kimutassam, jóllehet egyenlőtlen megvalósításban. 
Ennélfogva ez a világrejtvényekről szóló könyv 
csak vázlatkönyv jellemét viseli magán, melyben 
különböző értékű tanulmányok egy egésszé vannak 
összeróva. Miután egyes részeket már régebben, 
másokat csak újabban Írtam meg, sajnos, tárgya
lásuk gyakran egyenlőtlen ; többszörös ismlétlése
ket sem kerülhettem ki; mindezekért bocsánatot 
kérek.

Midőn ezzel olvasóimtól búcsút veszek, azt a 
reményemet fejezem ki, hogy becsületes és lelki
ismeretes munkámmal — általam jól tudott hiányai
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mellett — a «világrejtvények» megoldásához vala
melyes csekélységgel én is hozzájárultam s hogy 
a világnézetek küzdelmében számos becsületes 
s tiszta észmegismerés után küzdő olvasónak 
megmutattam azt az utat, mely egyedül vezet, 
szilárd meggyőződésem szerint, az igazságra, az 
empirikus természetvizsgálat s az erre alapított 
monisztikus filozófia útját.

Jénában, husvétvasárnapján, 1899 április 2-án.
Haeckel Ernő.
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ELSŐ FEJEZET.

A vílágrejtvények állapota.A tizenkilenczedik század általános művelődésképe. A világnézetek harcza. Monizmus és dualizmus.
Tartalom: Az emberi művelődés és világnézet állapota a 19-ik század végén. A természetismeret, a szerves és szervetlen természettudomány haladása. Szubstanczia-törvény s fejlődési-törvény. A technikának s a felhasznált vegytannak haladása. Nyugalom egyéb közművelődésterületeken : törvénykezés, államrend, iskola, templom. Ész és dogma összetűzése. Antropizmus. Kozmológiai kilátások. Kozmológiai tételek. Az antropisztikus nagyzási hóbort czáfolása. A világrejtvények száma. A hét világrejtvény bírálata. Ut a megoldásukra. Az érzék s az agyvelő tevékenysége. Indukció s dedukció. Ész, érzelem s kinyilatkoztatás Filozófia s természettudomány. Tapasztalás és szemlélődés. Dualizmus és monizmus.
A tizenkilenczedik század végén, ahol most 

mi állunk, a legcsodálatosabb színjátékok egyike 
tárul a gondolkodó figyelő szemei elé. Minden 
müveit ember megegyez abban, hogy ez a század 
sok tekintetben végtelenül túlszárnyalta elődeit s 
oly feladatokat is megoldott, melyek elején meg
oldhatatlanoknak tetszettek. Nemcsak a meglepő 
elméleti haladások a valódi természet-ismeretben, ha
nem azoknak bámulatosan gyümölcsöző gyakorlati
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értékesítése technikában, iparban, közlekedésben 
stb. a mi egészen modern kulturéletünkre teljesen 
uj jegyet nyomtak. Másrészt a szellemi élet sok 
fontos területén s társasági tekintetben, az 
előbbi századokkal szemben, kevés vagy éppen 
semmi haladást sem mutathatunk fel, sőt ellen
kezőleg: gyakran aggasztó hanyatlást. Ebből a 
nyilvánvaló összetűzésből nemcsak a belső szaki- 
tottság s valótlanság kényelmetlen érzése ered, 
hanem súlyos katasztrófák végzete is politikai s 
szocziális területeken.

Ennélfogva nemcsak jognak, hanem szent 
kötelességnek tűnik föl minden becsületes és 
emberszeretettől lelkesített kutató előtt, hogy 
amaz összetűzés megoldásához s az ebből 
fakadó veszélyek elkerüléséhez legjobb lelkiisme
rete szerint hozzájáruljon. Ez azonban, — meg
győződésünk szerint, — csupán az igazság meg
ismerésére törő bátor küzdelem s világos, szigorúan 
erre alapított, természetszerű világnézet elnyerése 
utján érhető el.

A természetismeret haladása. Ha a termé
szetismeret tökéletlen állapotát a 19-ik század ele
jén — magunk elé képzeljük s azt annak a szá
zad végén elért ragyogó magaslatával összehason
lítjuk, a haladás minden szakavatott előtt bizonyára 
bámulatraméltónak fog tetszeni. A természettudo
mány minden ága dicsekedhetik azzal, hogy ebben 
a században — s kiváltkép ennek második felében, 
— nagyfontosságu extenziv s intenzív nyeresége
ket szerzett.

Úgy a legparányiabbak mikroszkóppal való 
megismerésében, valamint a legnagyobbak te
leszkóppal való kutatásában megbecsülhetetlen 
belátást nyertünk, mely száz évvel ezelőtt képzel
hetetlennek látszott. A javított módszerek a mik
roszkópiái s biológiai kutatások terén nemcsak for-
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mákban végtelenül gazdag s eddig «láthatatlan 
életvilág»-ot tártak szemeink elé az egysejtű ős
lények birodalmából, hanem a parányi kis sejtben 
is felismertük a közös «elemi-szervezet»-et, mely
nek szocziális sejttársulásaiból, szöveteiből van 
összerakva minden sok sejtü növény és állat 
teste, valamint az emberé is. Ezen anatómiai is
meretek nagy fontosságúak ; kiegészítik ezeket az 
embriologikus kimutatások, hogy minden magasabb 
rendű soksejtű szervezet csupán egyetlenegy, egy
szerű sejtből fejlődött, a «megtermékenyült pete- 
sejt»-ből. A fontos, erre alapított sejtelmélet ér
tette meg velünk először az élet fizikai, kémiai, 
valamint pszichológiai proczesszusait, azon titok
zatos jelenségeket, melyek megvilágítására koráb
ban csak természetfölötti «életerő»-t vagy «halha
tatlan lelket» tételeztek föl. Csak az evvel kapcsolatos 
cellulárispatologia tette az orvos előtt világossá s 
megérthetővé a betegség tulajdonképpeni mivoltát is.

Épp oly hatalmasak a 19-ik század fölfede
zései a szervetlen természet birodalmában. A 

fizika területének minden részében, optikában és 
akusztikában, a mágnesség és villamosság tanítá
sában, a mechanikában és hőtanban a legbámu
latosabb haladást tette; és, ami fontosabb, ez 
mutatta ki a természeti erők egységet az egész 
univerzumban. Megmutatta a mechanikai elmélet 
azt, hogy ezek mily szorosan egybefüggenek, s 
hogy mindegyik megszabott körülmények között 
egyenesen másikká változhat át. A spektrál
analizis megtanított arra, hogy ugyanazon anyag
ból van összetéve a föld teste és a rajta levő 
élőlények, mint a többi planéta, a nap, vagy akár 
a legmesszebb lévő álló csillag is. A csillagászati 
fizika világnézetünket nagy mértékben kiterjesz
tette azzal, hogy bebizonyította nekünk a végte
len világűrben keringő világtestek millióit, melyek
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nagyobbak, mint a mi földünk s ehhez hasonlóan 
állandó változásban vannak, az «alakulás és pusz
tulás» örökös váltakozásában. A kémia uj, eddig 
ismeretlen anyagok egész tömegével megismertetett, 
melyek mind kevés (krbl. 70) szétbonthatatlan 
elem egyesüléséből állanak s a melyek részben az 
élet minden terén a legnagyobb gyakorlati jelen
tőséget nyerték. A kémia megmutatta, hogy ezen 
elemek egyike, az oxigén, az a csodálatos test, 
amely a végtelen változatos szerves egyesülések 
képződését előidézi s igy az «élet kémiai alapjává» 
lesz. A fizika és kémia minden egyes haladásánál 
nevezetesebb azon hatalmas törvény megismeré
sének teoretikus jelentősége, amely a szubstanczia 
törvénynyel mindent közös góczpontba egyesit. 
Miután az erő s anyag örökös megtartását, az 
energia s matéria általános megmaradását az a 
^kozmológiai alaptörvény» az egész világegyetemen 
kimutatta, biztos vezérczillagunkká lett, amely 
a mi monisztikus filozófiánkat a világrejtvények rop
pant labirintusában ennek megoldásáig vezeti.

Miután az a föladatunk, hogy a következő 
fejezetekben általános átnézetet nyerjünk termé
szetismeretünk mai állapotáról s ennek századunk
ban való haladásáról, nem szándékszunk tehát itt 
az egyes terek vizsgálatába tovább belemenni. 
Csak egy haladást akarunk még szóvá tenni, 
amely a szubstanczia törvénynyel egy színvonalon 
áll s azt kiegészíti, a fejlődéstan megalapítását. 
Hiszen igaz, hogy egyes elmélkedő kutatók évez
redek óta beszéltek már a dolgok fejlődéséről, de 
az, hogy ezt a fogalmat az egész univerzum 
uralja s hogy a világ nem egyéb, mint a «szub- 
jtanczia örökös fejlődése», a 19-ik század szü
lötte. Csak e század második felében jutott ez 
teljes világossághoz s általános alkalmazáshoz. 
A nagy angol természetvizsgálót, Darwint, illeti
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meg az a halhatatlan érdem, hogy ezt a magas 
filozófiai fogalmat tapasztalatilag megalapította s 
mindenütt érvényesítette; ő nyújtotta nekünk 
1859-ben a szilárd alapot ahhoz a származástan
hoz, amelyet a geniális franczia filozófus Lamarck 
János főbb vonásaiban már 1809-ben ismert és 
melynek alapgondolatát a mi legnagyobb német 
költőnk s gondolkodónk, Goethe, már 1799-ben 
prófétailag megragadta. Ezzel nyertük el a kul
csát «minden kérdések kérdéséinek, a legnagyobb 
világrejtvénynek «az ember helyzetéről a termé
szetben s az ember természetes eredetéről.» Ha 
ma, 1899-ben?képesek vagyunk e fejlődés törvényé
nek — és pedig a «monisztikus gene zis»-nők — 
uralmát a természet összes területén világosan 
felismerni, s a szubscanczia törvénynyel egybe
kötve a természet minden jelenségének egységes 
megvizsgálására felhasználni, úgy ezt első sorban 
annak a három lángeszű természetfilozófusnak 
köszönhetjük; ők századunk más nagy emberei 
közt három legnagyobb csillag gyanánt világí
tanak.

Teoretikus természetismeretünk csodás hala
dásával egy lépést tart annak sokféle gyakorlati 
alkalmazása az emberi kulturélet minden terén. 
Ha mi manapság a «közlekedés korát» éljük, ha 
a nemzetközi kereskedelem s utazás eddig soha 
nem sejtett jelentőségre jutott, ha a telegráf és 
telefon segítségével legyőztük a tér és idő korlá
táit, úgy ezt első sorban a fizika technikai hala
dásának s különösen a gőzerő s villamosság fel
használásának köszönhetjük. Ha mi a fotografá- 
lásban a legnagyobb könnyűséggel kényszerithet- 
jük a napot arra, hogy valamely pillanatban tér- é 
mészethü képeket készítsen bármely tetszéssze
rinti tárgyról, ha a földmivelésben s a legkülön
bözőbb mesterségekben a legcsodásabb gyakorlati
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haladást tettük, ha az orvostudományban kloro
formmal s morfiummal, fertőtlenítő s szérum- 
orvoslástannal az emberiség szenvedését végtelenül 
megenyhitettük, úgy ezt az alkalmazott kémiának 
köszönhetjük. Hogy a technikának ezen és egyéb 
találmányai folytán minden előző századot meny
nyire túlszárnyaltunk, annyira ismeretes, hogy itt 
nincs szükség tovább bizonyítanunk.

A szocziális berendezések haladása. Mig 
oly jogos büszkeséggel tekintünk vissza a 19-ik 
század hatalmas haladására a természetismeretben 
s azok gyakorlati alkalmazásában, addig, sajnos, 
egészen más és kevésbbé örvendetes kép tárul 
elénk, ha ennek a modern kulturéletnek más, nem 
kevésbbé fontos tereit vesszük szemügyre. Sajná
latunkra kénytelenek vagyunk Wallace Alfréd 
mondását aláírnunk: <A fizikai tudományokban s 
ezek gyakorlati alkalmazásában tett csodás hala
dásunkkal egybevetve, kormányzási rendszerünk, 
adminisztratív igazságszolgáltatásunk, nemzeti ne
velésünk s egész szocziális erkölcsi szervezetünk 
a barbárság állapotában marad.» Hogy ennek a 
súlyos szemrehányásnak igazságáról meggyőződ
jünk, csupán elfogulatlan tekintetet kell vetnünk 
nyilvános életünkre, vagy abba a tükörbe tekin
tenünk, amelyet újságunk, mint a nyilvános vé
lemény szerve, szemünk elé tart.

Törvénykezésünk. Kezdjük meg szemlén
ket az igazságszolgáltatással, a «fundamentum 
regnorum»-mal. Senki se állíthatja, hogy ennek 
mai állapota az ember és a világ előrehaladott 
megismerésével összhangzásban van. Egy hét se 
múlik el, hogy ne olvasnánk bírói ítéleteket, 
melyre az «egészséges emberész» aggasztólag 
rázza a fejét; magasabb és alsóbb törvényszékünk 
sok határozata egyszerűen megfoghatatlannak tet
szik. Ennek a «világrejtvény »-nek a tárgyalásánál
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nem nézzük azt, hogy sok modern államnak csak 
papiros alkotmánya van, mig tényleg az abszoli- 
tizmus uralkodik s hogy sok «jogférfíu» nem be
csületes meggyőződése, hanem a «mértékadó 
köröknek magasabb kívánsága» szerint ítél. Inkább 
föltételezzük azt, hogy a legtöbb biró s államügyész 
legjobb lelkiismerete szerint ítél s csak emberileg 
téved. Ekkor a legtöbb tévedést a hiányos előké
szület (nevelés) magyarázza. Természetesen az a 
nézet uralkodik, hogy a jogászok a legművelteb
bek. Hiszen ezért részesítik őket előnyben a leg
különfélébb állások betöltésénél. Azonban ez a 
nagyhírű «jogászi műveltség» nagyobbrészt tisztán 
formális s csöppet sem reális. Tevékenységük fő
tárgyát, az emberi szervezetet s ennek legfontosabb 
működését, a lelket, esak felületesen ismerik; er
ről tanúskodnak pl.: «az akaratszabadságról, fele
lősségről» stb. szóló csodás nézetek, melyeket 
naponta hallhatunk. Amint egyszer egy jónevü 
jogászt biztosítottam af felől, hogy a parányi gömb- 
alaku petesejt, amelyből minden ember fejlődik, 
eleven, épp annyira élettel bir, mint a két, vagy 
hét, vagy kilencz hónapos embrió, — csak hitet
len mosolyt kaptam válaszul. A legtöbb jogásznak 
eszeágába sem jut, hogy antropológiával, pszicho
lógiával s fejlődéstörténettel törődjék, amelyek pe
dig az emberi lény helyes megítélésének első föl
tételei. Persze, hogy erre nem jut «semmi idő» ; 
ezt, sajnos, nagyon igénybe veszi az alapos ta
nulmányozása sörnek és bornak, valamint a «ne
mesitő párbajintézmény»-nek; a még fennmaradt 
drága tanulmányi idő pedig szükséges arra, hogy 
megtanulhassák a törvénykönyvek paragrafusainak 
százait, melyek tudása a jogászokat a mai kultur
áltamban minden lehető állásra képesíti.

Ällamrendünk. A politika áldatlan területét 
csak röptében akarjuk itt érinteni, mert hiszenVilágproblémák. 2
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a modern kulturélet sajnálatos körülményei általán 
ismereretesek s mindenki által naponta érezhetők. 
Hiányai legnagyobbrészt abból mutatkoznak, hogy 
az államhivatalnokok többnyire jogászok, kiváló 
formai műveltségű emberek, de az emberi termé
szet azon alapos ismerete nélkül, melyet csak az 
összehasonlító antropológia és monisztikus pszicho
lógia utján lehet megszerezni, — a szocziális vi
szonyok azon ismerete nélkül, melynek szervezeti 
mintáit az összehasonlító állattan és fejlődéstörté
net, a sejtelmélet és a protiszta tudomány nyújtja 
számunkra. «Szervezetét és életét a szocziális 
testnek», (t. i. az államnak) csak akkor fogjuk 
helyesen megérteni, ha természettudományi is
mereteink lesznek «szervezetéről és életéről» azok
nak a személyeknek, akik az államot alkotják. Ha 
a mi «államkormányzóinkban» s a «népképvise
lőkben» meglennének ezek a megbecsülhetetlen 
biológiai s antropológiai előismeretek, akkor nem 
olvashatnék a lapokban naponta a szocziológiai té
vedéseknek s csirizszagu politizálásoknak azt a 
szörnyű tömegét, melyek parlamenti tudósításain
kat és sok kormányrendeletet is nem a legjobb 
színben tüntetnek föl. A legrosszabb természete
sen az, ha a kulturállam a kulturellenes egyház 
karjaiba veti magát és ha a pártok bornirt egoiz
musa, a rövidlátó pártvezérek ámítása a hierarchiát 
támogatja. Ekkor keletkeznek oly szomorú képek, 
mint amilyet a 19-ik század végén a német biro
dalmi tanács mutat: a müveit német nép sorsa 
az ultramontán centrum hatalmában, vezetése alatt 
a római pápaságnak, mely az ő leggonoszabb s 
legveszedelmesebb ellensége. Ilyenkor jog és ész 
helyett babona s butaság uralkodik. Államrendünk 
csak úgy javulhat meg, ha megszabadul az egy
ház bilincseitől, s ha általános természettudományi 
műveltséggel az állampolgárok világ- és emberis-
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méretét magasabb fokra emeli. Emellett éppen nem 
függ a különös államformától, Monarkia vagy 
köztársaság, arisztokratikus és demokratikus al
kotmány — ezek alárendelt kérdések a nagy fő
kérdéssel szemben: a modern kulturállam papi 
vagy világi legyen-e ? teokratikus legyen-e, esztelen 
hitelvek és klerikális önkény által, avagy nomok- 
ratikus, eszes törvények s polgári jog által ve
zetve ? A főfeladat, ifjúságunkat felvilágosítani, 
babonától megszabadított polgárokat nevelni s ez 
csak időszerű iskolai reform utján történhetik.

Iskolák. Valamint igazságszolgáltatásunk s 
álamrendünk, épp úgy ifjúságunk nevelése sem 
felel meg azoknak a következményeknek, melyeket 
a 19 ik század tudományos haladása a modern 
műveltség elé állít. A természettudományt, mely 
minden más tudományt annyira túlszárnyalt s 
amely, szemügyre véve, minden úgynevezett szel
lemi tudományt is magába fogadott, iskoláinkban 
még mindig melléktárgynak veszik vagv hamu
pipőke gyanánt sarokba állítják. Ezzel sz^ ^ben a 
legtöbb tanár főfeladatnak veszi azokat a holt ismere
teket, melyeket a középkor kolostoraiból vettek át; 
előtérben áll a grammatizálás sportja s a klasszikus 
nyelvek időrabló «alapos ismerete», valamint a kül
földi népek története. Az erkölcstant, a praktikus filo
zófia legfontosabb tárgyát, elhanyagolják s helyébe az 
egyházi vallástételt veszik. Hogy a hit előbbre való 
legyen a tudománynál! nem az a tudományos 
hit, mely minket monisztikus vallásra vezetett, 
hanem az az esztelen babona, amely elcsúfított 
kereszténység alapját képezi. Mialatt a modern 
kozmológia s antropológia, a mai biológia s fejlő
déstan nagyszerű ismeretei főiskoláinkban semmi, 
vagy szerfölött elégtelen megbecsülést nyernek, 
filológiai s históriai tények halmazával terhelik meg 
az agyat, melynek sem az elméleti műveltségre2*
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sem a gyakorlati életre nézve semmi haszna sincs. 
A monisztikus világnézet mai fejlődési fokának az 
egyetemek elavult berendezései s fakultási viszo
nyai épp úgy nem felelnek meg, mint a gimná
ziumok s alsóbb iskolák oktatásának vezetése sem.

Egyházunk. A modern műveltséggel s ennek 
alapjaival, az előrehaladott természetismerettel 
szemben az ellentét magaslatára kétségtelenül az 
egyház jutott. Nem akarunk itt egyáltalán az ul- 
tramontán papságról beszélni, vagy az ortodox 
evangéliumi irányokról, melyek ennek a valóság 
nem ismerésének s a legotrombább babonának tekin
tetében semmit sem engednek. Inkább képzeljük 
magunkat egy liberális protestáns pap prédikációjá
nál, akinek megvan a kellő átlagműveltsége s a 
hit mellett az észnek is kellő joga. Itt kiváló er
kölcstan mellett, amely a mi monisztikus etikánk
kal (19-ik fejezetben) teljes harmóniában van s 
humanisztikus fejtegetések mellett, melyeket kü
lönösen helyeslünk, előadást hallunk isten és 
világ mivoltáról, emberről és életről, melyek a 
természetkutatás minden tapasztalatával egyenesen 
ellenkeznek. Csöppet se csodálkozunk, ha tech
nikusok s kémikusok, orvosok és filozófusok, akik 
alaposan megfigyelték a természetet, ily prédiká- 
cziókat nem akarnak meghallgatni. Teológusaink
nak épp úgy, mint filológusainknak, politikusaink
nak épp úgy, mint jogászainknak hiányzik az a 
nélkülözhetetlen természetismeret, mely a moniszti
kus fejlődéstanon alapul s mely már modern tu
dományunk szilárd birtokává lett.

Ész és dogma összetűzése. Ezen sajnálatos, 
itt csak röviden jelzett ellentétekből modern kul- 
turéletünkre nehéz konfliktusok erednek, melyek
nek veszedelmét sürgősen el kell hárítanunk. Mai 
műveltségűnk, mint a hatalmasan előrehaladott 
tudomány eredménye, a nyilvános és magánélet
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minden terén megköveteli a maga jogát ; ez az 
emberiséget az ész segítségével az ismeret ama 
magasabb fokára s ezzel együtt a boldogságra 
vezető ama jobb útra emelve akarja látni, melyet 
a hatalmasan fejlődött természettudománynak kö
szönünk. De ez ellen minden hatalmukkal berzen
kednek azok a befolyásos körök, melyek szellemi 
művelődésünket a legfontosabb problémákat ille
tőleg a középkor meghaladott nézetében akarják 
megtartani; ők a hagyományos dogmák varázsában 
vannak, és azt követelik, hogy az ész ezen «ma
gasabb megnyilatkozás» előtt meghajoljon. Ez az 
eset áll a teológia s filológia, szocziológia s jog
tudomány széles körére. Ezek inditóoka nagyobb 
részben bizonyára nem tisztán az egoizmuson s 
önző törekvéseken alapszik, hanem részben a 
reális tények nem tudásán, részben a hagyomány 
kényelmes megszokásán. Az ész és tudomány 
három nagy ellensége közt bizonyára nem a go
noszság a legveszélyesebb, hanem a tudatlanság 
s tán még inkább a lustaság. Maguk az istenek 
hiába harczolnak a két utóbbi hatalom ellen, ha
bár az elsőt szerencsésen legyőzték is.

Antropizmus. A legnagyobb támaszok egyi
két nyújtja annak az elmaradt világnézetnek az 
antropizmus vagy az «emberesités». E fogalmon 
értem «a téves képzetek azon hatalmas és széle
sen elterjedt összességét, amely az emberi szer
vezetet az egész természettel szembeállítja, az 
embert az organikus teremtés szándékolt végső 
czéljának s ettől elvileg különböző, istenhez ha
sonló lénynek fogja föl. Ezen befolyásos képzet
kor pontosabb vizsgálatánál kitűnik, hogy ez tu
lajdonképpen három különböző dogmából áll, 
melyeket mi antropocentrikus, antropomorfikus és 
antropolatrikus tévedések nevén különböztetünk 
meg». I. Az antropocentrikus dogma abban a 



képzetben csúcsosodik ki, hogy az ember minden 
földi életnek — vagy tágasabb felfogással a 
világegyetemnek — szándékolt középpontja és 
végczélja. Mivel ez a tévedés az emberi érzésnek 
szerfölött kedvez és mivel ez a három nagy föld
közi vallás, a zsidó, keresztény és mohamedán 
tanítások dogmájával benső összeköttetésben van, 
a müveit világ legnagyobb részében még ma is 
uralkodik. — II. Az antropomorfikus dogma szin
tén a három nevezett, valamint sok más vallás 
teremtési mítoszához van hozzáfűzve. Isten világ
teremtését és világkormányzását egy eszes 
technikus vagy «gépészmérnök» művészi termé
kével, vagy egy bölcs uralkodó államkormányzá
sával veti össze. Emellett «istent, az űrt,» mint 
a világ teremtőjét, fentartóját s kormányzóját, 
szavában és tettében teljesen emberhez hasonlónak 
képzeli. Ebből, ha megfordítjuk, az következik, 
hogy az ember istenhez hasonló. «Isten az embert 
saját képére teremté » A régi naiv mitológia tiszta 
homoteizmus s isteneiket emberalakkal, hússal és 
vérrel képzelte. Kevésbbé elgondolható az uj, 
misztikus teozófia, mely a személyes istent, mint 
«láthatatlant», — tulajdonképpen gázszerü — 
lényt tiszteli s egyúttal mégis emberi módra kép
zeli beszélni, gondolkodni s cselekedni; ezzel egy 
«gázszerü gerinczesállat» paradox fogalmát nyerte. 
— III. Az antropolatnkus dogma az emberi és 
isteni lelkitevékenység ezen összehasonlításából 
önmagától ered; ez az emberi szervezet isteni 
tiszteletéhez, az «antropisztikus nagyzási hóbort
hoz» vezet. Ebből ismét következik a sokrabe- 
csült «hit a lélek személyes halhatatlanságában,» 
valamint a dualisztikus dogma az ember kettős 
természetéről, kinek «halhatatlan lelke» a halandó 
testben csak időnkint lakik. Miután ez a három 
antropisztikus dogma sokfélekép kiképződött s a
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különböző vallások változó hitformáihoz illesztődött, 
idők folyamán rendkívüli jelentőséget nyert, s 
forrásává lett a legveszélyesebb tévedéseknek. Az 
antropisziikus világnézet, amely belőle eredt, ki- 
egyenlithetetlen ellentétben áll a mi monisztikus 
természetismeretünkkel; mindenekelőtt ennek koz
mológiai kilátásaival fogjuk azt megczáfolni.

Kozmológiai kilátások. Nem csupán a há
rom antropisztikus dogma, hanem a dualisztikus 
filozófia és az ortodox vallás számos egyéb 
nézete tarthatatlannak mutatkozik, mihelyt a mi 
monizmusunk kozmológiai kilátásaival kritikailag 
szemügyre vesszük. Mi ez alatt & világmindenség
nek azt az átölelő szemléletét értjük, melyet a 
monisztikus természetismeret legmagasabbra jutott 
álláspontjáról nyertünk. Itt győződjünk meg tehát 
a következő fontos, nézetünk szerint nagyrészt 
bebizonyított «kozmológiai tételek»-rcA.

1. A világegyetem (univerzum vagy koz
mosz) örök, végtelen és határtalan. 2. Ennek 
szubstanaciája két járulékával (erő és anyag) be
tölti a végtelen teret s örökös mozgásban van. 
3. Ez a mozgás a végtelen időben megy végbe 
egységes fejlődésképpen, a levés és enyészet, a 
továbbképződés és visszaképződés örökös válto
zatával 4. A számtalan világtest, mely a teretbetöltő 
éterben szét van osztva, mind alá van vetve a 
szubstancia-törvénynek ; mialatt az univerzum 
egy részében a forgó világtestek visszaképződnek s 
elpusztulnak, a világűr más részében ujjákép- 
ződés és tovább fejlődés keletkezik. 5. Napunk 
egyike ezen számtalan múlandó világtesteknek s 
földünk egyike a napot körülvevő számtalan pla
nétának. 6. Földünk hosszú lehülési proczesszu- 
son ment át, míg rajta cseppfolyós viz s ezzel 
szerves élet keletkezhetett. 7. Az ekkor következő 
biogenetikus proczesszus, a számtalan szerves
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forma hosszas fejlődése és képződése sok millió 
évet (százon jóval felül I) vett igénybe. 8. A kü
lönböző állattörzsek közt, melyek a biogenetikus 
proczesszus későbbi folyamán földünkön kifejlőd
tek, a fejlődés versenyében a gerinczesek törzse 
újabban a többit hatalmasan túlszárnyalta. 9. Csak 
később (a triász-periódus alatt) fejlődött alsórangu 
reptiliákból és amfibiákból a gerinczesek törzsének 
legjelentősebb ága, az emlős állat. 10. Ez osztály 
legtökéletesebb s leginkább kifejlődött ága a fő
emlősök rendje vagy a primáták, melyek 
csak a tertiär-korszak elején (legalább 3 millió 
évvel ezelőtt) a legalsóbbrangu lepényesek (a 
prochiorátok) képződése utján keletkeztek. 11. A 
primátesz-ág legifjabb s legtökéletesebb sarjadása 
az ember, mely a tertiär-korszak vége felé ember
majmoktól származott. 12. Eszerint az ugyn. «vi
lágtörténet» — azaz néhány évezred rövid időszaka, 
mely alatt az emberiség művelődéstörténete leját
szódott, elenyészően csekély epizód a szerves föld
történet hosszú folyamán, valamint ennek csekély 
része van planétarendszerünk történetében, s amint 
föld anyánk múlandó porszem a végtelen világegye
temben, épp úgy az egyes ember parányi plazma- 
szemecske a múlandó szerves természetben.

Semmi sem tetszik nekem természetesebbnek 
mint ez a nagyszerű kozmológiai kilátás, arra, 
hogy már előzetesen megállapítsuk a helyes mér
téket s a messzelátó álláspontot, melyhez a nagy, 
minket környékező világrejtvény megfejtésére al
kalmazkodnunk kell. Mert ebből nemcsak az mu
tatható ki világosan, hogy mi az «ember mérték
adó helyzete» a természetben, hanem egyúttal 
megczáfolható az uralkodó «antropisztikus nagy
zási hóbort» is, a fönnhéjázás, melylyel az ember 
a végtelen univerzummal szembeállítja s a világ- 
egyetem legfontosabb részének magasztalja magát.
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A hiú embert végtelen felfuvalkodottsága arra 
csábította, hogy «isten képmásáénak tekinti ma
gát, múlandó személyének örök életet vesz igénybe 
s azt képzeli, hogy korlátlan «akaratszabadsága» 
van. Caligula nevetséges czézár-őrültsége speczi- 
ális formája az ember ezen gőgös önistenitésének. 
Ha csak ezt a tarthatatlan nagyzási hóbortot fel
adjuk s a természetszerű kozmológiai perspektívát 
elfogadjuk, juthatunk el a «világrejtvények» megol
dásához.

A világrejtvények száma A műveletlen 
kulturembert épp úgy, mint a természet nyers 
emberét lépésről-lépésre számtalan világrejtvény 
veszi körül. Ezek száma annál szükebbé lesz, 
mennél előbbre halad a művelődés s mennél 
jobban kifejlődik a tudomány. A monisztikus fi
lozófia végül is csak egyetlen, mindent magában 
foglaló világrejtvényt fog elismerni, a szubstancia 
kérdését. Azonban mindig czélszerünek tűnik föl, 
hogy a legnehezebb problémák bizonyos számát 
is ugyané névvel jelöljük. Du Bois-Reymond Emil 
azon hires beszédében, melyet a berlini tudomá
nyos akadémia Leibniz-ülésén 1880-ban tartott, 
«hét világrejtvény»-t különböztet meg, még pedig 
a következő sorrendben : I. az anyag és erő mi
volta, II. a mozgás eredete, III. az élet első ke
letkezése, IV. a természet czélszerü, (látszólag 
szándékos) berendezése, V. az egyszerű érzéklet 
s öntudat keletkezése, VI. az eszes gondolkodásnak 
és az ezzel szorosan összefüggő beszédnek ke
letkezése, VII. az akaratszabadság kérdése. Ezek 
közül — a berlini akadémia szónoka szerint — 
három egészen transzcendentális és megoldhatatlan 
(az első, második s ötödik); három másik nehéz 
ugyan, de megoldható (a harmadik, negyedik és 
hatodik;) a hetedik, az utolsó <világrejtvény»-t illető
leg, mely gyakorlatilag a legfontosabb, nem döntött.
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Miután monizmusom ama berlini szónokétól 

lényegesen eltér, másrészt pedig az ő «hét világ
rejtvényéről szóló felfogása széles körökben nagy 
tetszést ért el, czélszerünek tartom, hogy vele 
szemben, már itt, előzetesen világos állást foglal
jak. Nézetem szerint a három «transzcendens» 
rejtvény (L, II., V.) a mi szubstanciáról való föl
fogásunk utján elvégezhető lesz ; a három másik, 
súlyosabb, bár megoldható problémát (III., IV., VI.) 
modern fejlődéstanunk végérvényesen megoldotta; 
a hetedik s utolsó világrejtvény, az akaratszabad
ság, tudományos kritikai fölvilágositás tárgya nem 
lehet, miután, mint tisztára dogma, csak csalódá
son alapul, s a valóságban egyáltalában nincs meg.

A világrejtvények megoldása. Az eszközök 
és utak, melyeket a nagy világrejtvények megol
dására vettünk, ugyanazok, mint a tiszta tudomá
nyos ismeretéi, tehát először tapasztalás, és másod
szor következtetés, A tudományos tapasztalatot 
figyelés és kísérlet által szerezhetjük meg, mialatt 
első sorban érzékszerveink, másodsorban nagy 
agyunk kérgének belső idegduczai működnek közre. 
Az elsők mikroszkopikus elemi szervezete az ér
zéksejtek, az utolsó csomóé a ganglion sejtek. A 
tapasztalatok, melyeket szellemi életünk ezen meg
becsülhetetlen orgánuma által a külvilágról meg
tudunk, agyunk egyéb részei utján fogalmakká 
változnak, s ezek asszociáció utján a következ
tetésekkel összeköttetnek. Ezen következtetések 
képződése két különböző utón megy végbe, melyek 
meggyőződésem szerint egyaránt értékesek s nél
külözhetetlenek : az indukció és dedukció utján. 
Az egyéb bonyolódott agyműködések, az össze
függő lánczkövetkeztetések képzése, az abstrakció 
s fogalomképzés, az ítélő értelem kiegészítése a 
fantázia plasztikus tevékenysége által, végül az 
öntudat, a gondolkodás és filozofálás épugy a
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nagy agy-kéreg ganglion sejtjeinek funkcziói, mint 
a fentebbi egyszerűbb lelki tevékenységek. Mindezt 
egyesitjük az ész legfelsőbb fogalmában.

Ész, érzelem és kinyilatkoztatás. Csupán 
az ész segítségével juthatunk a valódi természet
ismerethez és a világrejtvény megoldásához. Az 
ész az ember legfőbb java s az az előny, mely 
egyedül különbözteti meg őt az állattól. Azonban 
mindenesetre csak a haladó kultúra és a szellem 
képzése, a tudományok fejlődése utján tartotta 
meg ezt a nagy kincset. A műveletlen ember s a 
természet nyers embere époly kevéssé (vagy ép 
annyira) «okosak», mint az emlősök közül a leg
közelebbi rokonok (majmok, kutyák, elefántok stb.) 
De még ma is széles körökben vallják azt a né
zetet, hogy az isteni észen kívül az ismeretnek 
még két más (hozzá még fontosabb!) útja van : 
érzelem és kinyilatkoztatás Eme veszélyes téve
déssel már most határozottan szembe kell szálla- 
nunk. Az érzelemnek az igazság megismeréséhez 
semmi köze. Amit mi «érzelemnek« nevezünk s 
nagyrabecsülünk, az az agynak bonyolódott tevé
kenysége csupán, mely a kedv és kedvetlenség 
érzéseiből, a hajlam és ellenszenv képzeteiből, a 
vágy és menekülés küzdelmeiből van összetéve. 
Emellett a szervezet legkülönfélébb tevékenységei 
közbejátszhatnak, az érzékek és izmok szükség
letei, a gyomor és a nemi szervekéi stb. Az 
igazság megismerése ezeket az érzelmi állapotokat 
s érzelmi indulatokat egyáltalában nem követeli, 
ellenkezőleg gyakran megzavarják az erre egyedül 
képessé tett észt s sokszor érzékenyen megkáro
sítják. Az érzelmek agyműködései még egy «vi
lágrejtvényt» sem oldottak meg, de még csak elő 
sem mozdítottak. Ez illik az úgynevezett kinyilat
koztatásra s az ezáltal elért állítólagos «hitigaz- 
ságok»-r& is. Mindezek öntudatos vagy öntudatlan
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csalódáson alapulnak, amint azt a 16-ik fejezetben 
látni fogjuk.

Filozófia s természettudomány. A legör- 
vendetesebb haladások egyike gyanánt üdvözöl
hetjük azt a tényt, hogy az újabb időben a két 
egyetlen a világrejtvény megoldására vezető utat: 
tapasztalást és gondolkodást — vagy empíriát és 
spekulációt — mint egyenjogú s egymást köl
csönösen kiegészítő ismeretmódszert, mindjobban 
elismerték. A filozófusok lassanként belátták, hogy 
a tiszta spekuláció, mit pl. Plato és Hegel ideális 
világszervezetre használták föl, valódi megismerést 
nem nyújt. S másrészről épugy meggyőződtek a 
természetvizsgálók, hogy a puszta tapasztalás, 
amint pl. azt Baco és Mill a reális világnézet 
alapjává tették, egy maga nem elég annak befe
jezésére. Mert az ismeret két nagy útja, az érzéki 
tapasztalás és az eszes gondolkodás, két külön
böző működése az agynak ; az első az érzékszervek 
és a központi érzékduczok, az utóbbi az ezek 
között lévő mozgató idegduczok, «a nagy agy
kéreg nagy asszociálási központjai» utján megy 
végbe. (V. ö. 7. és 10 fej.). Valódi megismerés 
csak mindkettő egyesitett tevékenysége folytán jő 
létre. Mindenesetre akadnak ma is filozófusok, 
akik a világot önnön fejükből akarják megalkotni 
s akik az empirikus természetismeretet már csak 
azért is megvetik, mert nem ismerik a való életet. 
Másrészt sok természetvizsgáló ma is azt állítja 
hogy a tudomány egyetlen feladata a «tényleges 
tudás, az egyes természeti jelenségek objektiv 
kutatása»; a «filozófiakorszaka» elmúlt s helyébe 
lép a természettudomány (Virchow 1893). Az 
empíriának ez az egyoldalú felbecsülése époly 
veszedelmes tévedés, mint a vele ellenkező fel
becsülése a szemlélődésnek. A megismerés két 
útja kölcsönösen nélkülözhetetlen. A modern tér-
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mészetvizsgálat legnagyobb diadalai, a sejtelmélet 
és a hőelmélet, a fejlődés elmélete és a szub- 
stancia törvénye filozófiai tények, nem a tiszta 
szemlélődésnek, hanem a megelőző, szélesmederü 
és igen alapos empíriának eredményei.

A tizenkilenczedik század elején a mi leg
nagyobb ideálista költőnk, Schiller, a filozófusok 
és természetvizsgálók két küzdő táborát igy szólí
totta meg: «Háborúság legyen közöttetek I A szövetség még szerfölött kora 1 A kutatásba’ ha szétmentetek, Az igazságnak eljön a sora I»

Azóta a viszony szerencsére alaposan meg
változott ; miután mindkét tábor különböző utakon 
ugyanegy nagy czél felé tört, a közös czélban 
összetalálkoztak s közös szövetségükben mind
jobban közelednek az igazság megismeréséhez. Mi 
most az évszázad végén ugyanazon monisztikus 
ismereti módszerhez tértünk vissza, melyet már e 
század elején legnagyobb realisztikus költőnk, 
Goethe, egyedül természetszerűnek ismert el.

Dualizmus és monizmus. A filozófia minden 
különböző iránya, a természettudomány mai állás
pontjáról ítélve, két egymással ellenkező rendre 
oszlik, egyrészt a dualisztikus vagy egyenetlen, 
másrészt a monisztikus vagy egységes világnézetre. 
Az első szokás szerint teleológikus és idealisztikus 
dogmákkal, az utóbbi mechanisztikus és realisz
tikus alapfogalmakkal van összekötve. A dualiz
mus (legtágabb értelemben!) az univerzumot két 
egész elütő szubstanciára osztja, az anyagi világra 
és az anyagnélküli istenre, s az utóbbi amannak 
(az anyagi világnak) teremtője, fenntartója s kor
mányzója. Ellenben a monizmus (szintén tágabb 
értelemben!) az univerzumban csak egyetlenegy 
szubstanciát ismer el, amely egyszerre «isten és
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természet»; előtte test és szellem (vagy anyag és 
erő) elválaszthatatlanul össze vannak kötve. A 
dualizmus világonkivüli «személyesített» istene 
szükségszerüleg a teizmusra vezet; ellenben a 
monizmus világonbelüli istene a panteizmusra.

Materializmus és spiritualizmus. Még ma
napság is gyakran fölcserélik egymással a moniz
mus és materializmus különböző fogalmait s épugy 
az eméleti s gyakorlati materializmus lényegesen 
különböző irányait. Miután ez és más hasonló 
fogalomzavar szerfölött hátrányos hatású s szám
talan tévedésnek okozója, minden félreértés elke
rülésére röviden a következőket jegyezzük meg: 
I. A mi tiszta momzmusunk nem egy sem az 
elméleti materializmussal\ mely a szellemet tagadja 
s a világot holt atomok összességének tartja, sem 
az elméleti spiritulizmussal (újabban Ostwald 
Energetika néven jelölte), mely az anyagot tagadja 
és a világot csak energiák vagy anyagiatlan ter
mészetőrök térbelileg rendezett csoportjának te
kinti II. Inkábbb vagyunk Goethé-veX azon a meg
győződésen, hogy «a matéria soha szellem nélkül, 
szellem soha matéria nélkül nem lehet meg, sem 
nem működhet». Spinoza tiszta és kétségtelen 
monizmusával tartunk : A matéria, mint a vég
telenül kiterjedt szubstancia és a szellem (vagy 
az energia), mint érző és gondolkodó szubstancia, 
mindkettő a mindent magába foglaló isteni világ
lényegnek, az univerzális szubstanciának alapvető 
járuléka vagy alaptulajdonsága. (V. ö. 12. fej.)
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A szervezet alakulásáról s életműködéséről 

való minden biológiai vizsgálat s minden kutatás 
legelsőbben a látható testet veszi szemügyre, mint 
amelyben az illető morfológiai s fiziológiai jelen
ségek megjelennek. Ez az alapelv épugy érvényes 
az emberre, mint valamennyi más élőtestre. Emel
lett a vizsgálat nem elégedhetik meg a külső alak 
szemléletével, hanem annak belsejébe is kell ha
tolnia s összefüggését kimutatnia a durvább és 
finomabb alkotórészekből. A tudomány, amelynek 
feladata ezen alapvető vizsgálódást a legszélesebb 
terjedelemben keresztülvinni, az anatómia,

ál ömber anatómiája. Az első ösztönzést a
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természettudomány megismerésére természetesen 
a< orvostudomány adta. Miután ezt a legrégibb 
kulturnépeknél szokás szerint a papok gyakorol
ták, szabad föltennünk, hogy eme legfőbb kép
viselői az akkori műveltségnek már 2000 évvel 
Krisztus előtt, sőt még korábban, rendelkeztek 
bizonyos tömegű anatómiai ismeret fölött. De 
pontosabb ismereteket, melyeket az állatok szét- 
tagolása s innen az emberekre való átvitel által 
nyertek, először csak a Kr. e.-i hatodik és ötödik 
évszázad görög természetfilozófusainál találunk, 
Empedokles-tá\ (Agrigentumból) és Demokritos-táX 
(Abderából), de leginkább a klasszikus ókor leg
híresebb orvosánál, Hippokrates-rdA (Kos-ból). 
Hippokrates és mások munkáiból merített (Kr. e. 
a negyedik évsz.) a nagy Aristoteles is, nagy
hírű «atyja a természetrajz»-nak, egyaránt széles
körű, mint természetvizsgáló és mint filozófus. 
Utána még csak egy jeletékeny anatómusa van 
az ókornak, a görög orvos; Claudius Galenus 
(Pergamosból) ; ez Rómában Kr. sz. második 
századában Marcus Aurelius császár alatt nagy 
tevékenységet fejtett ki. Mindezen régibb anatómus 
ismeretét nagyobb részt nem az emberi test vizs
gálatával — amely akkor még szigorúan tiitva 
volt! — hanem az emberhez hasonló emlősökével 
szerezte, különösen a majmokéval; tehát tulaj
donkép már mind «összehasonlitó anatómusok» 
voltak.

A kereszténység felvirágzása s az evvel egybe
függő misztikus világnézet az anatómiának, mint 
minden más természettudománynak, hanyatlását 
okozta. A római pápák, a világtörténet legnagyobb 
komédiásai, mindenekelőtt arra törtek, hogy az 
emberiséget tudatlanságban tartsák, s az emberi 
szervezet ismeretét joggal tartották veszélyes esz
köznek igaz mivoltunk felvilágosítására. Tizenhárom
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évszázad hosszú ideje alatt Galenus iratai voltak 
majdnem az egyedüli forrásai az emberi anatómiá
nak, épugy, mint Aristoteles iratai az egész ter
mészetrajznak. Csak midőn a tizenhatodik szá
zadban a reformáczió a pápaság szellemi uralmát 
megtörte s a szorosan evvel összefüggő geocen
trikus világnézetet Kopernikus uj világrendszere 
szétrombolta, ekkor az emberi test ismerete is uj 
lendületet vett. A nagy anatómusok, Vesalius 
(Brüsszelből), Eustachius és Fallopius (Modenából) 
saját alapos vizsgálataikkal testalkatunk pontos 
ismeretét annyira előrevitték, hogy utódaikra a 
durvább viszonyokat illetőleg csak egyes apróságok 
megállapítása maradt. Az époly merész, mint 
szellemes és fáradhatatlan Andreas Vesalius (kinek 
családja, mint a név mutatja, Wesel-ből származott) 
utat törve mindenkit megelőzött; már élete 28-ik 
évében befejezte nagy, egységesen végrehajtott 
munkáját «De humani corporis fabrica», 1543; 
az egész emberi anatómiának uj, önálló irányt s 
szilárd alapot adott. Vesaliust emiatt később Mad
ridban — hol V. Károly s II. Fülöp udvaii orvosa 
volt — az inkviziczió, mint varázslót, halálra ítélte. 
Csak úgy menekült meg, hogy elutazott Jeruzsá- 
lemba; visszatéréskor Zante szigeténél hajótörést 
szenvedett s meghalt nyomorultan, betegen s 
minden gyámoltói megfosztva.

Összehasonlító anatómia. Az érdemek, 
melyeket a mi tizenkilenczedik századunk az em
beri testalkat ismerete körül szerzett, mindenekelőtt 
két uj, szerfölött fontos kutatási irány kiépítéséből 
állanak, egyik az «összehasonlító anatómia», másik 
a «szövettan» vagy a «mikroszkopikus anatómia». 
Ami leginkább az elsőt illeti, mindenesetre már 
kezdetétől fogva szoros összefüggésben volt az 
ember anatómiájával; hiszen az első pótolta az 
utóbbit mindaddig, mig az emberi tetem bonczo-VilágproblémáK. 3
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lását halálos bűnnek tartották — s még a 15-ik 
században is igy volt! De a következő három 
század nagyszámú anatómusa nagyobbrészt az 
emberi szervezet pontos vizsgálatára szűri tkozott. 
Az a nagyrafejlődölt tudományszak, melyet mi 
összehasonlító anatómiának nevezünk, csak 
1803 ban született meg, mikor a nagy franczia 
zoológus, Cuvier György (Mömpelgardból Elzász
ban) kiadta «Lenons sur l’anatOinie comparee» 
czimü munkáját s itt iparkodott először az emberi 
és állati testalkat határozott törvényeit megállapí
tani. Mig elődei — köztük Goethe is 1790-ben — 
főleg csak az ember csontvázát hasonlítottak össze 
behatóan a többi emlősökével, Cuvier széles látá
sával az állati szervezet összességét átfogta; 
megkülönböztetett köztük négy, egymástól függet
len főformát vagy típus-t: gerinczesállatok (ver
tebrata), izállatok (articulata), puhatestűek [puhá- 
nyok] (mollusca) és sugárállatok (radiata). A 
«kérdések kérdésére» nézve e haladás annyiban 
volt korszakalkotó, hogy itt mondatott ki először 
az embernek a gerinczesek~\x&L való tartozósága, — 
valamint a többi típustól való alapkülönbsége. 
Mindenesetre már az éleslátásu Linné nagyot 
haladott első «Systema naturae»-jában (1735) 
azzal, hogy az ember helyét véglegesen kijelölte 
az emlősök (mammalia) osztályában ; sőt úgyszól
ván a főemlősök (primates) rendjében három 
csoportját a felmajmoknak, majmoknak s emberek
nek (lemur, simia, homo) egyesítette. Azonban e 
bátor, szisztematikus fogásnak hiányzott ama 
mélyebb empirikus megokolása az összehasonlító 
anatómia által, melyet csak Cuvier hozott létre. 
Ezt századunk nagy, összehasonlító anatómusai 
még tovább vitték, igy Meckel Frigyes (Halle), 
Müller János (Berlin), Richard Owen s Thomas 
Huxley (Anglia), Gegenbaur Károly (Jena, később
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Heidelberg). Miután ez utolsó «Az összehasonlító 
anatómia fővonásaí> (1870) czimü munkájában ama 
tudományra először alkalmazta Darwin újonnan 
alapított származástanát, ő tette ezt első rangúvá 
a biológiai tanulmányok közt. Gegenbaur össze
hasonlító anatómiai munkái, épugy, mint az álta
lánosan elterjedt «Az ember anatómiájának tan
könyve» egyaránt kiváló úgy a roppant tényhalmaz 
alapos empirikus ismerete, mint ennek széleskörű 
bírása és a fejlődéstan értelmében való filozófiai 
értékesítése által. Az ő nemrég megjelent «A gerin- 
czesek összehasonlító anatómiája» (1898) szilárddá 
teszi azt a biztos alapot, amelyen az ember ge- 
rinczes természetéről való meggyőződésünk minden 
tekintetben világosan megbizonyosul.

Szövettan (histologia) és sejttan (cytologia). 
A mikroszkopikus anatómia az összehasonlitóétől 
teljesen elütő irányban fejlődött századunk folya
mán. Már a század elején (1802) megkisérlette 
egy franczia orvos, Bichat, hogy a mikroszkóp 
segítségével az emberi test szervezetét egyes fino
mabb alkatrészeire bontsa s ezen különböző szöve
tek (hista vagy tela) vonatkozásait megállapítsa. 
Am ez az első kísérlet nem sokra vitt, mivel a 
számtalan, különböző szövetek közös eleme isme
retlen maradt. Ezt födözte föl Schleiden Mátyás 
(Jena) a növényeknél a sejtben, s csakhamar 
kimutatta az állatokét is Schwann Tivadar, tanít
ványa és segédje Müller jános-nak, Berlinben. 
E nagy és úttörő mester két más hires tanítványa, 
Kölliker és Virchow, a 19 ik század hatodik év
tizedében (Würzburgban) részletesen keresztülvitték 
a sejtelméletet s az ember egészséges s beteg 
szervezetének erre alapított szövettanát; ők mutat
ták ki, hogy az emberben is, mint a többi álla
tokban, minden szövet ugyanazon mikroszkopikus 
alkatrészekből, a sejtekből, van összetéve s hogy3*
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ez «elemi szervezet» mind egy-egy valódi, ön
működő állampolgár, akik milliárdokká egyesülve, 
testünket, a «sejtállamot», felépitik. Mind e sejtek 
egyetlen, egyszerű sejt gyakran ismételt szétosz- 
lásából keletkeznek, a «törzssejté»-\xA vagy a 
«megtermékenyült petesejt»-éből (cytula). A szövet 
általános szerkezete s összeallitása az embernél 
ugyanaz, mint a többi gerinczeseknél. Ezek között 
az emlősök, a legifjabb s legkifejlettebb osztály, 
bizonyos különösszerü, később szerzett tulajdon
ságuk által tűnnek ki. így pl. a haj, a bőrmirigy, 
a tejmirigy, a vérsejt mikroszkopikus képződése 
a mammáliáknál egész sajátságos s elütő a többi 
vertebratáéitől. Az ember is mindezen legfinomabb 
hisztológiai vonatkozásban valódi emlős.

Kölliker és Leydig Ferencz (ugyancsak Würz- 
burgban) mikroszkópiái kutatásai nemcsak hogy 
az ember és az állat finomabb testalkatáról való 
ismereteinket minden irányban megnagyobbították, 
hanem azok különösen fontosak a sejt és szövet 
fejlődéstörténetével való összeköttetésük által ; 
megerősítik ugyanis Siebold Tivadar Károly-nak 
azt a fontos elméletét, hogy a legalacsonyabb 
állatok, az infuzóriák s a rhizopodák, egysejtű 
szervezetek.

Kl ember gerinczes természete. Egész 
testalkatunk úgy a durvább, mint a finomabb 
összeállításában a gerinczesek (vertebrata) karak
terisztikus típusát mutatja Az állatországnak e 
legfontosabb s legkifejlettebb főcsoportját a maga 
természetes egységében először a nagy Lamarck 
ismerte föl 1801-ben; ő e fogalom alá vette Linné 
négy magasabb állatosztályát: emlősök, madarak, 
hüllők és halak. A két alsóbb osztályt, a férgeket 
és rovarokat, szembe állította ezekkel, mint «ge
rinc ztelenek et» (invertebrata). Cuvier megerősité 
(1812) a vertebrata-tipus egységét és szilárdabbá
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tette összehasonlító anatómiája által. Tényleg az 
összes gerinczesek, a halaktól föl az emberig, 
minden lényeges főjelben megegyeznek: mindnek 
van szilárd belső szkelettje, porczogó- s csontváza, 
s ez mindenütt gerinczoszlopból és koponyából 
áll; az utóbbi bonyolódott összetevése bár egyen
ként nagyon sokszerü, általában mindig egy
azon ősformára vezethető vissza. Továbbá minden 
vertebrátánál e tengely - szkelett hátsó részén 
fekszik a «lélek szerve», a központi idegrendszer 
agyvelő és agy alakjában ; s erről a fontos agyról, 
— az öntudat s minden fontos lelki működés 
szerszámáról! — érvényes ugyanaz, mint az azt 
körülzáró csonthüvelyről, a koponyáról, részleten
ként kiképződése s nagysága roppant sokszerü, 
de a maga egészében a jellemző összeállítás 
ugyanaz marad,

Ugyanazon jelenségek mutatkoznak, ha 
testünk egyéb szervét a többi gerinczesekével 
egybevetjük : az öröklés következtében a szervezet 
őseredeti elrendezése és relativ lerakódása mindenütt 
ugyanaz marad, jóllehet nagysága s kiképződése 
az egyes részeknek szerfölött sokszerü, megfelelő- 
leg a különböző életviszonyokhoz való alkalmaz
kodásnak, így látjuk, hogy a vér mindenütt két 
főcsőben kering, melyek egyike (aorta) a bél fölött, 
m sika (fővéna) a bél alatt folyik s hogy az 
utóbbi kitágulásánál meghatározott helyen a szív 
keletkezik; ez a «ventrális szív» minden gerin- 
czesre ép oly jellemző, mint megfordítva a háti 
edény vagy «dorzális szív» az izállatokra s puha- 
testüekre. Nem kevésbbé sajátságos minden verte
brátánál a bélcső korai elválása lélekzésre szolgáló 
fejcsővé (vagy «kopoltyucsovve); továbbá az izom
rendszer tagolása, a vizeleti s nemi szervek külö
nös képződése stb Mindezen anatómikus vonatko
zásokban az ember valódi gerinc zes-állat.
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Az ember tetrapod természete. Négylábúak 

(tetrapoda) néven jelölte már Aristoteles mindama 
magasabbrendü vérvezető állatot, melyek két pár 
lábnak vannak birtokában. Később e fogalom ki
tágult s fölcserélődött a latin jelöléssel, quadrupeda, 
miután Cuvier kimutatta, hogv a «kétlábú» ma
darak és emberek is tulajdonkép négylábúak; be- 
bizonyitá, hogy a négyláb belső csontváza minden 
magasabbrendü földet lakó vertebrátánal, a hül
lőktől föl az emberig, eredetileg ugyanegy módon 
a tagok határozott számából van összetéve. Hisz 
az ember «karjainak», a bőregér s madarak «szár
nyainak» ugyanaz a tipikus csont\ ázszerkezete 
van, mint a szaladó, tulajdonkép négylábú állatok 
első lábainak.

A bonyolódott csontváznak ez anatómiai 
egysége az összes tetrapodok négy végtagjában 
igen fontos. Hogy erről valóban meggyőződjünk, 
csak arra van szükség hogy figyelmesen össze
hasonlítsuk a tüzgyik (szalamandra) vagy béka 
csontvázát a majoméval és emberével. Mindjárt 
látjuk, hogy elől a vállöv és alul a medenczeöv 
ugyanazon főrészekből van összetéve, mint az 
egyéb «négylábúnknál». Mindenütt látjuk, hogy a 
tulajdonképeni láb első tagja csak egyetlenegy 
erős csőcsontból áll (elől a felső kar, humerus; 
alul a felső lábszár, femur); ezzel szemben a 
második tagot eredetileg mind:g két csont támo
gatja (elől a könyök, ulna, és a küllő, radius; 
hátul a lábikracsont, fibula, s lábszárcsont, tibia). 
Hasonlítsuk össze továbbá a tulajdonképeni láb 
bonyolódott szerkezetét, meglep az a tapasztalás, 
hogy a számos, ugyanazt alkotó kis csont teljesen 
hasonlóan van rendezve s elkülönítve; elől a 
tetrapodok minden osztályában megfelel egymásnak 
az előláb (vagy a «kéz») három csontcsoportja, 
I. a kéz töve (carpus), II. a kéz középső része 



(metacarpus), III. öt ujj (digiti anteriores); épugy 
hátul a hátsóláb három csontcsoportja I. a láb 
töve (tarsus), II. a láb középső része (metatarsus), 
III. az öt lábujj (digiti posteriores). Roppant nehéz 
volt mind e számos kis csontot, melyek részen
ként szerfölött sokszerüen alakultak és képződtek, 
gyakran egybeolvadtak vagy eltűntek, egy és 
ugyanazon ős formára visszavezetni, valamint az 
egyértéküségét (vagy homologiáját) az egyes 
részeknek mindenütt megállapítani. É feladatot 
teljesen csak a jelenkor legjelentősebb összehason
lító anatómusa, Gegenbaur Károly, oldotta meg. 
Ő mutatta ki «Vizsgálódások a gerinczesek össze
hasonlító anatómiájához» (1864) czimü munkájá
ban, hogy a szárazonlakó tetrapodok e karakte
risztikus «ötujju lábformája» eredetileg (a kőszén
korszakban) a régibb, vizetlakó madarak négysugaru 
uszószárnyából (melli-uszószárnyából vagy hasi- 
uszószárnyaból) keletkezett Ugyanez híres 
«Vizsgálódások a gerinczesek fejvázáról» (1872) 
czimü munkájában a tetrapodok újabb koponyáját 
ugyanily módon levezette a hal (a czethal) régibb 
koponyájából

Különösen figyelemreméltó még, hogy az 
eredeti, először a kőszénkor régi hüllőinél kelet
kezett öt számú ujj mind a négy lábon — a pen- 
tadactylia — szigorú öröklés következtében az 
embernél még mai napig is fönmaradt Magától 
értetődik, hogy ennek megfelelőleg az Ízületek és 
kötegeli, az izmok és idegek tipikus képződése a 
két lábpárnál, a fődolgokban ugyanaz maradt, 
mint egyéb «négylábuaknál»; e fontos vonatko
zásban is az ember valódi tetrapod.

Kl ember emlőstermészete. Az emlősök 
(mammalia) a gerinczesek legifjabb s legkifejlő- 
döttebb osztálya. Ezek épugy, mint a madarak és 
a csúszómászók, a hüllők régibb osztályából
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vezethetők le; de különböznek mind e más tetra- 
podtól számos igen feltűnő anatómiai jel által. 
Először is kiemelkedik a bőrnek szőrrel való 
fedése, valamint bírása két főmirigynek : az izza- 
dási-, és faggyumirigynek. A hasi bőrön e miri
gyek egy helyi képződményéből alakult (a triász
periódus alatt ?) az a szerv, mely ez osztályra a 
legjellemzőbb s mely neki nevet adott, az «emlő* 
(mammarium). E fontos szerszáma az ivadékápo
lásnak összetéve van tejmirigy~\&\ s «mammarium 
zsebből» (a hasi bőr ránczai); továbbképződésük- 
ből előállanak a csecsbimbók vagy «tejbimbók» 
(masta), melyből az ifjú mammalia anyja tejét 
szopja. A belső testalkatban különösen figyelemre
méltó egy teljes rekeszizom (diaphragmaj, egy 
izomszerü válaszfal, mely az emlősöknél — s 
csak ezeknél I — a rrellüreget a hasüregtől telje
sen elválasztja ; egyéb gerinczeseknél ez az elvá
lasztás hiányzik. Számtalan csodás elváltozást 
mutat a mammaliák készüléke (felső
állkapcza, alsó állkapcza s hallócsontok) is. De 
az agy, a szaglóérzék, a szív, a tüdő s egyéb 
testrészek szintén különös sajátságokat mutatnak 
az emlősöknél a durvább és finomabb szei kezeiben, 
ezek egyesiive mind kétségtelenül a csúszómászók 
és hüllők régibb törzsétől való valamely korai 
elválásra mutatnak, mely legkésőbb a triászperió
dusban — legalább tizenkét millió évvel ezelőtt 1 
— jött létre. Mind e fontos vonatkozásban az 
ember valódi emlős.

Az ember placentalia-természete. Azt a 
számos rendet (12—33), melyeket az emlősök 
osztályában a modern rendszeres állattan meg
különböztet, már 1816 óta (Blainville nyomán) 
három természetes főcsoportra osztják, melyek az 
alsóbb osztályok értékét megítélik : I. a kloakások 
(monotrema) [ürgyüsök], II. erszényesek (marsu-
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pialia), III. lepényesek (placentalia). E három al
osztály nemcsak a testalkat és fejlődés fontos 
körülményeiben különbözik, hanem, mint később 
látni fogjuk, az osztályok három különböző tör
téneti képződési fokának felelnek meg. A legrégibb 
csoportra, a triászperiódus kloakásaira következett 
a Jurakorszakban az erszényesek csoportja s ezt 
csak a krétakorszakban követték a lepényesek. E 
legifjabb alosztályhoz tartozik az ember is; mivel 
szervezetében mindama sajátságok föllelhetők, 
melyekkel az összes lepényesek különböznek az 
erszényesektől s a még régibb kloakásoktól. Első 
sorban idetartozik az a sajátos szerv, mely a 
placentáliáknak a nevet adta, a méhlepény (pla
centa).

Ez nyújtja a fiatal, még az anyja testébe 
zárt mammalia-embriónak hosszabb időn át a 
táplálékot; ez áll vérvezető (bolyh-) edényből, 
mely a csiraburok edényburkából (chorion) nőtt s 
az anyai magzattartó (uterus) nyálkahártyájának 
megfelelő gödröcskéibe hatolt ; itt a finom bőr a 
két képződmény közt annyira megvékonyul, hogy 
ezen át a tápláló anyag az anyai vérből közvet
lenül átszármazhat a magzat vérébe. A csirának 
e kiváló, csak később keletkezett táplálási módja 
képessé teszi ezt hosszabb tartózkodásra s további 
kiképzésre az oltalmazó anyaméhben; ez hiányzik 
még az inplacentáliáknak, az erszényesek s kloa- 
kások két régibb alosztályának. De egyéb ana
tómiai jelek is, különösen az agy magasabb 
kiképződése s az erszénycsont elvesztése, a lepé- 
nyeseket magasan fölemelik implacentália-ősei fölött. 
Mind e fontos vonatkozásban az ember valódi 
lepényes állat.

Az ember primata természete. A íepényes- 
állatok formákban gazdag alosztályait újabban 
nagyszámú rendbe osztják ; szokás szerint 10—16-ot
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vesznek föl; de ha a fontos, újabb időben föl
fedezett, kihalt formákat figyelembe veszik, számuk 
legalább 20—26-ra emelkedik. Ezeket, e számos 
rend jobb átnézetére s rokonsági összefüggésük 
mél\ebb betekintésére, igen fontos — nagyobb 
természetes csoportokba összeállítani, melyeknek én 
légió értéket tulajdonítottam. Legújabb kísérletem
ben, hogy a placentáliák bonyolódott rendszerét 
filogenetikusán rendezzem, a 26 rend fölvételére 
8 ily légiót állítottam föl s megmutattam, hogy ez 
4 főcsoportra vezethető vissza. Ez utóbbiak ismét 
visszavezethetők az összes placentáliák közös 
legrégibb főcsoportjára, az ásatag öslepényesekre, 
a krétakorszak prochoriataira. Ezek közvetlenül a 
Jura-periodus marsupialia-őseihez csatlakoznak. 
Mint ama négy főcsoport legfontosabb képviselőit 
a jelenkorban, itt csak a rágcsáló, a palás, a 
ragadozó és a főemlős állatokat idézzük. A fő
emlősök (primates) légiójához a félmajmok (pro- 
simiae), az igazi majmok (simiae) és az emberek 
(anthropi) három rendje tartozik. E három rend 
minden hozzátartozója sok fontos sajátságban 
megegyez s ezáltal különböznek a lepény esek 
többi 23 rendjétől. Különösen kitűnnek hosszú 
lábaik által, melyek eredetileg a fákon való kúszó 
életmódhoz illeszkedtek. Kéznek és lábnak öt ujja 
van s a hosszú ujjak szerfölött alkalmasok a 
faágak megragadására s átölelésére; vagy részben 
vagy összesen (az ujjakon) köröm van (nem 
karom). A fogazat tökéletes, összetéve mind a 
négy fogcsoportból (metszőfog, szemfog, előzápfog 
s zápfog). A koponyának és agynak különös fel
építésénél a fontos sajátságokkal különböznek a 
főemlősök a többi lepényes állattól, még pedig 
annál feltűnőbben, mennél jobban kifejlődtek, 
mennél később léptek föl a föld történetében. 
Mind e fontos anatómiai vonatkozásokban meg-
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egyez emberi szervezetünk egyéb primátákéval: 
az ember valódi főemlős.

Az ember majomtermészete. A primáták 
testalkatának elfogulatlan, alapos összehasonlítása 
e magasra fejlődött mammalia-légióban csakhamar 
két rend megkülönböztetésére vezet: félmajmok 
(prosimiae vagy hemipuheci) és majmok (simiae 
vagy pitheci). Az első minden tekintetben alsóbb 
és idősebb, mig az utóbbi az ifjabb s magasabb 
rend. A félmajmok anyaméhe még kettős, mint 
minden más emlősnél; a majmoknál ellenben jobb 
és bal magzattartó teljesen egybeolvadt; körtealaku 
ulerus-uk van, mely kivülök még csak az embernél 
található. Végül a félmajmoknál nagy agy még 
sima vagy kevéssé barázdált, viszonylagosan kicsi; 
a majmoknál sokkal nagyobb és különösen a 
szürke ag\ lepel, a magasabb lelkimüködések 
szerve, sokkal fedődöttebb; felületén a jellemző 
kanyarulatok s barázdák annál jobban kinyomód
tak, mennél közelebb van az emberhez. Ez és 
egyéb fontos tekintetekben, különösen az arcz és 
kezek képződésében, az ember a majom minden 
anatómiai jelét magán viseli.

Az ember katarrhina természete. A maj
mok formákban gazdag rendjét már 1812 ben 
Geoffroy két természetes alsóbbrendbe osztotta, 
melyek a rendszeres állattanban még ma is elfo
gadva vannak nyugati majmok (platyrrhinae) s 
keleti majmok (catarrhinae); az elsők a földnek 
kizárólag nyugati, utóbbiak pedig keleti telén. Az 
amerikai nyugati majmokat lapos or ruak-wM (pla
tyrrhinae) nevezik, mert orruk laposra nyomott, 
orrlyukaik oldalra irányozvák s ezek válaszfala 
széles. Ellenben a keleti majmok, melyek a «régi 
világot» lakják, összesen keskenyorruak (catarr
hinae); orrlyukaik, mint az embernél, lefelé irá
nyozva, mivel választófaluk keskeny. Tovább'
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különbség a két csoport közt abban áll, hogy a 
dobhártya a nyugati majmoknál felületes, ellenben 
a keleti majmoknál mélyebb, a sarokcsont belsejében 
van; itt hosszabb és szükebb csontos füljárat fej
lődött ki, mig a nyugati majmoknál ez még rövid 
és széles, vagy épenséggel hiányzik. Végül a két 
csoport közt sokkal fontosabb és döntőbb ellentét 
mutatkozik abban, hogy minden katarrhinának 
megvan az ember fogazatképződése, névszerint 
20 tejfog s 32 állandó fog (minden fél állkapczá- 
ban 2 metszőfog, 1 szemfog, 2 előzápfog s 3 
őrlőfog). A platyrrhináknak ellenben minden fél 
állkapczában egy zápfoggal többjük van, tehát 
összesen 36 foguk. Miután a két majomcsoport 
ez anatómiai különbsége egész általános és döntő 
s miután a két elválasztott hemiszféráján a föld
nek a geográfiai elterjedéssel megegyeznek, innen 
ered éles rendszeres elválasztásuk jogosultsága s 
továbbá az ehhez csatolt filogenetikus következ
tetés, hogy hosszú idő (több, mint egy millió év) 
óta e két alrend a nyugati és keleti féltekén egy
mástól elváltán fejlődött. Ez nemünk törzstörténe
tére nézve szerfölött fontos; mert az ember a 
valódi katarrhina minden jelét magán viseli; ez 
alrend régebbi kihalt majmaiból fejlődött a régi 
világban.

Antropomorfa csoport. A katarrhinák szá
mos formáit, mellek Ázsiában s Afrikában még 
ma is élnek, már rég két természetes szakaszra 
osztották : a farkkal ellátott kuiyamajmok (cyno- 
pitheca)s afarktalan ^^rw^yw^(anthropomorpha). 
Ez utóbbiak sokkal közelebb állanak az emberek
hez, mint az elsők, nemcsak farkuk hiánya s tes
tük (különösen fejük) általános alakulása miatt, 
hanem azon különös jelekért, melyek magukban 
jelentéktelenek, de állandóságuk miatt fontosak. 
A keresztcsont az embermajomnál épp úgy, mint
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az embernél öt összeolvasztott csigolyából áll, ellen
ben a kutyamajomnál csak három (ritkán négy) 
keresztcsigolyaból. A cipopitekák fogazatában az 
előzápfog (praemolares) ‘ inkább hosszú, mint szé
les, mig az antropomorfákéban inkább széles, 
mint hosszú ; és az első zápfog (molares) az el
sőnél négy, az utóbbinál öt dudort mutat. Azon
kívül az alsó állkapczában az embermajomnál, 
ép, mint az embernél, a külső metszőfog széle
sebb, mint a belső, mig a kutyamajomnál meg
fordítva — keskenyebb. Végül különösebb jelen
tőségű a fontos, csak 1890-ben 5?Z^£a-tól meg
állapított tény, hogy az embermajmok az embe
rekkel korongformáju placenta, a decidua retlexa 
s a hashártya sajátságos, finomabb képződéseiben 
is megegyeznek. (V. ö. 4. fej.) Egyébiránt a ma 
még élő antropomorfák testalkatának felületes 
összehasonlítása is megmutatja, hogy úgy 
ezen csoport ázsiai képviselői (orangutang és gib
bon), mint afrikai képviselői (gorilla és csim
pánz) az emberhez egész testalkatukkal közelebb 
állanak, mint az összes cjnopitékák. Utóbbiak 
névszerint a kutyafejü/íz/^ majom (papiomorpha), 
a pávián és tengeri macska, igen alacsony képzett
ségi fokon állanak. Az anatómiai különbség e 
durva pápamajmok s a magasra fejlődött ember
majmok közt minden tekintetben— bármely szervet 
hasonlítsunk is össze I —nagyobb, mint az utóbbi s az 
ember között. E tanulságos tényt különösen be
hatóan bizonyította Hartmann Róbert anatómus ily 
czimü írásában: «Az emberhez hasonló majmok 
s szervezetük az emberéhez hasonlítva». (1883.); 
ő a majmok rendjének más beosztást indítványo
zott, még pedig két csoportját a /rmarzénak 
(emberek és embermajmok) s tulajdonképpeni 
smw£-nak vagy pitékák-nak (a többi katarrhinák 
s az összes platyrrhinák.) Minden esetre követke-
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zik ebből az embernek az ember majmokkal való 
szoros rokonsága.

Az összehasonlító anatómia tehát az elfogu
latlan s biráló kutatónak azt a lényt eredményezi, 
hogy az ember és az embermajom testalkata 
nemcsak a legnagyobb fokban hasonló, hanem 
minden lényeges tekintetben ugyanaz. Ugyanaz a 
200 csont, hasonló rendben és összetevődésben 
alkotja belső csontvázunkat; ugyanaz a 300 izom 
végzi mozgásainkat, ugyanazon szőr fedi bőrün
ket; a ganglion-sejtek ugyanazon csoportja teszi 
agyunk csodás művészi felépítését ; ugyanaz a 
négy kam ras szív a központi szivattyúja vérkerin
gésünknek ; ugyanazon 32 fogból áll hasonló sor
rendben fogazatunk; ugyazon nyál-, máj-, bélmirigyek 
eszközük emésztésünket; a szaporodás ugyanazon 
szervei teszik lehetővé nemünk föntartását.

Pontosabb összehasonlításnál mindenesetre 
találunk bizonyos csekélyebb különbségeket az em
ber és embermajom legtöbb szervezetének nagy
ságában és formájában; de ugyanily, vagy hasonló 
különbségeket szorgos vizsgálattal a magasabb és 
alsóbb emberfajok közt is találunk, sót saját 
fajunk eg vés individiumainak szabatos egybeveté
sénél is. Nem találunk két személyt azok közt, 
akiknek orra, füle, szeme stb. ugyanoly nagy. 
Csak valamely nagyobb társaságban hasonlítsuk 
össze figyelmesen több embernél az emberi arcz- 
képződés ezen egyes részeit, hogy meggyőződjünk 
annak specziális alakulásában a faji-forma bámulatos 
sokszerüségéről, széles változatosságáról. Hisz gyak
ran még testvérek is oly különböző testalkatuak, 
hogv alig hiszi az ember, hogy ugyanazon szü
lőktől származnak. Mindezen egyéni különbség azon
ban a testalkat alapvető egyenlőségére nincs hatás
sal ; mert ezek csak az egyes részek különböző 
növekedésétől függenek.
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Életünk.Monisztikus tanulmányok az emberi s összehasonlító fiziológiáról. Megegyezés az ember és emlősállat minden életműködésében.
Tartalom;. A‘fiziológia fejlődése az ó- és középkorban Galenus. Kísérletezés és élvebonczolás (vivisectió). A vérkeringés felfedezése Harvey által. Életerő (vitalis mus) : Haller. Az élet teleológiai s vitalisztikus felfogása. A fiziológiai események mechanisztikus es monisztikus megítélése. A 19-ik század összehasonlító fiziológiája: Müller János. Celluláris-fizio- logia: Verworn Miksa. Celluláris-patológia : Virchow. Emlős fiziológia. Az emberek s majmok minden életműködésének megegyezése.
Ismeretünk az emberi életről önálló, valódi 

tudomány rangjára csak a 19-ik század folyamán 
emelkedett ; csak e században lett a legelőkelőbb, 
legérdekesebb és legfontosabb tudományágak 
egyike. Pedig ez «az életműködések tana,» a 
«fiziológia*, már korán éreztette az orvostudo
mánynyal, hogy kívánatos, sőt szükséges előfel
tétele a sikeres orvosi működésnek, szoros össze
függésben lévén az anatómiával, a testalkat taná
val. De azt az utóbbinál sokkal később s lassabban 
vizsgálták ki alaposan, miután sokkal nagyobb 
nehézségekre talált.
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Az élet fogalma, mint a halál ellentéte, ter

mészetesen már igen korán tárgya lett az elmél
kedésnek. Élő embereknél épugy, mint élő álla
toknál megfigyeltek számos sajátos változást, 
különösen mozgást, mely «holt* testeknél hiány
zott : önálló helyváltoztatást, szívverést, lélekzést, 
beszédet stb. Csupán az ily «organikus mozgások» 
megkülönböztetése hasonló jelenségektől az anor
ganikus természettesteknél nem volt könnyű s 
gyakran elhibázták; a folyó víz, a lobogó tűz, a 
siró szellő, a lebukó szikla az embernek teljesen 
hasonló változásokat mutattak, s igen természetes 
volt, hogy a naiv természet-ember a «halott tes
teknek» is önálló életet tulajdonított. Hisz az 
utóbbinál a közreható okokról ép oly kevéssé 
adhatott magának kielégítően számot, mint az 
elsőnél.

Emberi fiziológia. A legrégibb tudományos 
nézeteket az ember életműködésének (épugy, mint 
az ember testalkatának) mivoltáról a görög 
természetfilozófusoknál s orvosoknál találhatjuk 
Kr. e. a hatodik s ötödik században. Az erre 
vonatkozó, akkor ismert tények leggazdagabb 
gyűjteményét Aristoteles természetrajzában találjuk. 
Adatainak nagy része valószínűleg már Demo- 
kritos-tíA és Hippokrates tői ered. Utóbbinak iskolája 
már felvilágosítási kísérleteket is tett; az élet 
alapokának az embereknél s állatoknál futó 
«életszellem»-& tételezett fötypneuma), s Erasistratus 
(Kr. e. 280) már magasabb s alsóbb életszellemet 
különböztetett meg: a pneuma zoticon a 5^ ben 
s a pneuma psychicon az ^7-ban.

A dicsőség, hogy mind e szétszórt ismerete
ket egységesen egybefoglalta s a fiziológia rend
szeréhez az első kísérletet megtette, a nagy görög 
orvost, Galenust, illeti meg, ugyanazt, akit, mint 
az ókor első nagy anatómusát, már ismerünk
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(v. ö. 2. fej. 32. old.). Az emberi test ^rákkutatásá
nál folyvást szeme előtt tartotta a kérdést ezek 
életműködései s funkcziói iránt s itt is össze- 
hasonlitólag járt el s mindé-ekeUtt az emberhez 
hasonló állatokat, a malmokat, vizsgálta meg. Az 
itt nyert tapasztalatokat eg\ enesen az emberre 
vitte át. Ő ismerte már a fiziológiai kísérletezés 
nagy értékét is: majmok, kutyák és disznók élve- 
bonczolásánál különféle érdekes kísérleteket tett. 
Az élvebonczolást újabban nemcsak tudatlan és 
korlátolt emberek, hanem tudományellenes teoló
gusok s melegszívű érzelmi emberek (Gemüths- 
menschen) sokszorosan igen erősen megtámadták; 
de ez az élet kutatásának egyik nélkülözhetetlen 
eszköze s a legfontosabb kérdésekre megbecsül
hetetlen felvilágosításokat adott; e tényt már 1700 
évvel ezelőtt elismerte Galenus.

A test minden különböző működését Galenus 
három főcsomóba csoportosítja, megfelelőleg a 
pneuma (életszellem vagy «spiritus») három for
májának. A pneuma psychicon — a lélek — az 
agyban székel, ez eszközli a gondolkodást, az 
érzelmet s az akaratot (önkéntes mozgásokat); 
a pneuma zoticon — a szív — véghezviszi a 
«sphygmicus functio»-kat, a szívverést, pulzust és 
a hőképződést, végül a pneuma physicon a máj
ban található, okozója az ugyn. vegetatív élet
működésnek, a táplálkozásnak és anyagcserének, 
a növekedésnek és a szaporodásnak. Emellett 
különös súlyt helyezett a vér megújulására a 
tüdőben, s reményiette, hogy egyszer sikerülni 
fog majd az atmoszferikus levegőből kiválasztani 
azt az alkatrészt, melyet, mint pneumát, a be
lélegzésnél a szívbe veszünk. Több, mint 16 év
század elfolyt, mig ezt a lehelési pneumát — 
az oxigént — Lavoisier fölfedezte.

Az ember anatómiájára épugy, mint fizioló-Világprobiémák. 4
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giájára tizenhárom hosszú évszázad alatt Gaienus 
nagyszerű rendszere volt a codex aureus, minden 
ismeret érinthetetlen forrása. A kereszténység kultur- 
ellenes befolyása a természetismeret ezen terére 
épugy, mint egyebüvé, legyőzhetetlen akadályokat 
gördített. A 13-iktól a 16-ik századig egyetlen 
vizsgáló sem lépett föl, aki merészkedett volna az 
ember életműködését önállóan kutatni s Galenus 
rendszerének kerületét kitágítani. Csak a 16-dik 
században tettek több szerény kísérletet tekin
télyes orvosok s anatómusok (Paracelsus, Servetus, 
Vesalius stb.). De csak az 1628. évben hozta 
nyilvánosságra Harvey, angol orvos, nagy felfede
zését a vérkeringésről s kimutatta, hogy a szív 
szivattyú, mely izmainak szabályszerű, öntudatlan 
összehúzódása által az erek közlekedő csőrend
szerén vagy a véredényeken keresztül a vérhul
lámzást szakadatlanul hajtja. Nem kevésbbé fon
tosak voltak Harvey fölfedezései az állatok nem
zéséről, melynek következtében fölállitá a hires 
tételt: «minden élő tojásból fejlődik» (omne vivum 
ex ovo).

A Harvey adta hatalmas ösztökélés fiziológiai 
vizsgálódásokra s kísérletekre nagyszámú fölfede
zésre vezetett a 16. és 17. században. Ezt Haller 
Albert tudós foglalta először össze a 18. század 
közepén; nagy munkájában «Elementa physiolo
giae» megalapította e tudomány önálló értékét, 
még pedig nemcsak a praktikus orvostudományhoz 
való viszonyában. De mivel Haller az idegműkö
désre sajátságos «érzeterőt vagy szenzibilitást», 
s épugy az izommozgásra különös «ingerlékeny
séget vagy irritábilitást» fogadott el okül, haialmas 
támaszt nyújtott evvel a különös «életeröj>-tf>\ 
(vis vitalis) szóló téves tannak.

Életerő (vitalismus). Egy teljes századon 
keresztül, a 18. század közepétől a 19. század
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közepéig az orvoslástanban s különösen a fizio
lógiában az a régi nézet uralkodott, hogy az élet
jelenségek egy része fizikai s kémiai folyamatok 
szüleménye, más részének azonban különös, ettől 
független életerő (vis vitalis) az okozója. Bármily 
különbözőképen szövődtek is a különös képzetek 
ennek mivoltáról s különösen a «lélekkel» való 
összefüggéséről, abban mind egyek, hogy az élet
erő a szokásos «anyag» fiizikai-kémiai erőitől 
független s lényegesen különböző ; ez, mint önálló, 
az anorganikus természetből hiányzó «őserő» (ar- 
chaeus) veszi — szerintök — szolgálatába az 
elsőt. Nem csupán a lelkimüködés, az idegek 
szenzibilitása s az izmok irritabilitása, hanem az 
érzék működés folyamata, valamint a szaporodásé 
s fejlődésé általán, oly csodásnak s okaiban oly 
Jejtélyeseknek tűnnek föl, hogy ezeket egyszerű 
fizikai s kémiai természeti proczesszusra lehetetlen 
visszavezetni. Miután az életerő szabad működése 
czélszerüen s öntudatosan hatott, a filozófiában tö
kéletes teleólógiára vezetett; különösen kétségtelennek 
tetszett ez azóta, mióta maga a «kritizáló» filozó
fus, Kant, a teleológiai itélőerőnek hires kritikájá
ban elismerte, hogy bár az emberi ész jogosult
sága minden jelenség mechanikus megvilágítására 
korlátlan, azonban ennek képessége az organikus 
élet jelenségeinél megszűnik; itt kényszerítve 
kellett «czélszerüen tevékeny», tehát természet
fölötti elvhez menekülni. Természetesen eme 
vitális jelenségeknek a mechanikus életműködéssel 
való ellentéte annál feltűnőbb lett, mennél nagyobb 
kémiai s fizikai megvilágítást nyert az utóbbi. A 
vérkeringés s a többi mozgásjelenségek egy része 
mechanikus folyamattal, a lélekzés s emésztés 
kémiai proczesszussal az anorganikus természet 
megfelelőjére vezethetők vissza; ellenben az ide
gek és izmok csodás működésénél a tulajdon-4*
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képeni «lelkiéletben» ez lehetetlennek tetszett; s 
mind-e különböző erők egységes összehatása is 
az individium életében ezzel megvilágithatatlannak 
látszott így tökéletes fiziológiai dualizmus fejlődött, 
— elvi ellentét anorganikus s organikus természet, 
mechanikus s vitális proczesszusok, matériális erő 
s életerő, test és lélek között. A 19. század elején 
e vitálizmust különös behatóan megalapította 
Dumas Lajos Francziaországban, Reil Németor
szágban. Ennek szép költői rajzát adta már 
1795-ben Humboldt Sándor a rhodosi géniuszról 
szóló elbeszélésében (— ismételve bíráló meg
jegyzésekkel az «Ansichten der Natur»-ban —).

Az élet mechanizmusa (monisztikus fizi
ológia). A hires bölcsész Descartes, támaszkodva 
Harvey-nek a vérkeringésről szóló fölfedezésére, 
már a 17. század első felében kimondotta azt a 
gondolatot, hogy az ember s állat teste egyaránt 
szövevényes gépezet, s hogy mozgásaik ugyanazon 
mechanikus törvényeket követik, mint a mester
séges, az embertől határozott czélra szánt gépek. 
Mindazonáltal Descartes az ember részére az 
anyagtalan léleknek csupán benne meglévő teljes 
önállóságát tételezte föl, sőt ennek szubjektív ér
zelmét, a gondolkodást, a világon az egyetlennek 
nyilvánította, melyről közvetlen biztos tudomásunk 
van («cogito, ergo sum!»). E dualizmus azonban 
nem akadályozta őt abban, hogy részleteiben a 
mechanikus életműködések megismerését sokolda
lúan követelje. Ehhez csatlakozva vezette vissza 
Borelli (1660) az állattest mozgásait tisztán fizikai 
törvényekre s egyidejűleg kísérelte meg Sylvius, 
hogy az emésztés és lélekzés folyamatát, mint tisztán 
kémiai proczesszust, világítsa meg; az első ala
pított az orvostudományban iatromechanikai, utóbbi 
iatrokémiai iskolát. Azonban ez okos kezdemé
nyezések az életjelenségek természetszerű mecha-
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nikai megvilágítására nem bírtak álta1ános alkal
mazásra s érvényre jutni; s a 18. század folya
mán egészen elhaltak, mennél jobban kifejlődött a 
teleológikus vitáiizmus. Az utóbbi végérvényes 
megczáfolására s az előbbihez való visszatérésre 
csak akkor lett a talaj előkészítve, mikor a 19; 
század negyedik évtizedében az uj összehasonlító 
fiziológia termékenyítő érvényre jutott.

Összehasonlító fiziológia Épugy, mint az 
ember testalkatáról, életműködéséről való ismere
teinket is eredetileg nagyobbrészt nem az emberi 
szervezet közvetlen megfigyeléséből, hanem a 
legközelebbi rokon, a magasabbrendü gerinczesek, 
mindenekelőtt az emlősök megfigyeléséből nyertük. 
Ennyiben már az emberi anatómia s fiziológia 
legrégibb kezdetei «összehasonlitóak» voltak. De a 
tulajdonképeni «összehasonlító fiziológia», mely a 
legalsóbb állattól föl az emberig az életjelenségek 
egész területét összefüggően egybefoglalja, csak 
a 19. század vívmánya; nagy megalkotója volt 
Müller János Berlinben (szül. 1801-ben Coblenz - 
ben, mint csizmadia fia). 1833—1858-ig, teljes 25 
évet át, korunk e legtöbboldalu s legszélesebb 
körű biológusa a berlini egyetemen, mint tanító 
s kutató, oly tevékenységet fejtett ki, mely csak 
Haller s Cuvier váll vetett munkásságával hason
lítható egybe. Majd minden nagy biológus, aki az 
utóbbi 60 évben Németországban élt és tanított, 
közvetlenül vagy közvetve Müller János tanít
ványa volt. Ez eredetileg az ember anatómiájából 
s fiziológiájából kiindulva a magasabb s alsóbb
rendű állatoknak majd minden főcsoportját össze
hasonlítása körébe vonta. Miután ő egyúttal a 
kihalt állatok képződését az élőkével, az ember 
egészséges szervezetét összehasonlitá a beteggel, 
miután e szerves élet minden jelenségét valóban 
filozófiailag törekedett egybefoglalni, a biológiai
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ismeretnek még eddig el nem ért m agaslatára 
emelkedett.

Müller János ez összefoglaló tanulmányainak 
legértékesebb gyümölcse «Az ember fiziológiájának 
kézikönyve» (2 kötetben s 8 könyvben; 1833, 
negyedik kiadás 1844). E klasszikus munka sokkal 
többet ad, mint a mennyit a cim igér: vázlatot 
egy terjedelmes «összehasonlító biológiádhoz. Még 
ma sem múlták fölül tartalom s a kutatási terület 
terjedelme tekintetében. Különösen a megfigyelés 
s kísérletezés módszereit benne époly mesterien 
alkalmazza, mint az indukció s dedukció filo
zófiai módszereit. Eredetileg Müller mindenesetre 
— kora minden fiziológusához hasonlólag — 
vitálista volt. Csupán az életerőről uralkodó tan 
vett nála uj formát s lassankint elvi elllentétévé 
változott át. Mert hisz a fiziológia minden terén 
azért küzdött Müller, hogy az éleijelenségeket 
mechanikusan megvilágítsa; reformált életerője 
nem áll a többi természet fizikai s kémiai törvé
nyei fölött, hanem szigorúan hozzá kötve; végül 
nem egyéb, mint az «élet» maga, azaz minden 
mozgásjelenség összessége, melyet mi az élő szer
vezetben észreveszünk. Mindenütt küzdött azért, 
hogy ezt mechanikusan megvilágítsa, az érzéki s 
lelki éleiben épugy, mint az izmok működésében ‘ 
a vérkeringés, lélekzés és emésztés folyamatában, 
mint a szaporodás s fejlődés jelenségeiben. Itt 
Müller a legnagyobb haladást azzal tette, hogy 
mindenütt az alsóbb állatok legegyszerűbb élet
jelenségeiből indult ki s lépésről lépésre követte 
fokozatos kifejlődésüket föl a legmagasabbig, az 
emberig. Itt állta ki a próbát az ő bírálati össze
hasonlításának módszere a fiziológiában épugy, 
mint az anatómiában. Müller János maradt egy
úttal az egyetlen nagy természetvizsgáló, ki a 
vizsgálat e különböző oldalait egyaránt kiművelte
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s egyforma kiválósággal egyesítette magában. 
Hatalmas tanterülete közvetlen halála után négy 
különböző területre hullott szét, melyeket most 
majdnem általánosan négy vagy még több tanszék 
képvisel : emberi s összehasonlító anatómia, pato
lógiai anatómia, fiziológia s fejlődéstörténet. Ez 
óriási tudományterület munkafölosztását, mely 
most (1858) hirtelen bekövetkezett, ama világbiro
dalom széthullásához lehet hasonlítani, melyet 
egykor Nagy Sándor egyesitett s egymaga bírt.

Cellularis fiziológia. Müller János számos 
tanítványa közt, kik részben életében, részben 
halála után a biológia különböző ágait hatalmasan 
előmozdították, a legszerencsésebbek (ha nem is 
a legjelentősebbek!) egyike volt Schwann Tivadar. 
Midőn 1838-ban a geniális botanikus, Schleiden, 
Jenában, a sejt et, mint a növények közös elemi 
szervezetét, fölismerte, s kimutatta, hogy a nö
vénytestek minden különböző szövete sejtből van 
összetéve, Müller János azonnal fölismerte e je- 
lentőséges fölfedezés rendkívüli fontosságát; ő 
maga megkísérelte, hogy az állati testek külön
böző szöveteiben pl. a gerinczesek chorda dorsalis- 
ában, a hasonló összetevődést kimutassa, s később 
tanítványát, Schivann-X. rávette, hogy e bizonyítást 
terjessze ki minden állati szövetre. Utóbbi e 
nehéz feladatot szerencsésen megoldotta «Mikrosz
kopikus vizsgálódások az állatok s növények szer
kezetének s növekedésének megegyezéséről» (1839) 
czimü munkájában. Ezzel tették le a sejt-elmélet 
alapkövét, melynek alapvető jelentősége a fizioló
giára épugy, mint az anatómiára, azóta évről-évre 
növekedett s mindig általánosabbnak bizonyult. 
Hogy minden szervezet életműködését szöveteinek, 
mikroszkopikus sejtéinek életműködésére kell visz- 
szavezetni, Müller János két más tanítványa mu
tatta ki, az éleseszü fiziológus, Brücke Ernő,



56
Becsben s a hires hisztológus, Kölliker Albert, 
Würzburgban. Az első a sejteket helyesen «elemiszer
vezetekének jelölte s megmutatta, hogy épugy az 
ember, mint bármely más állat testeben a sejtek 
az egyedül tényleges, önállóan tevékeny faktorai 
az életnek. Kölliker nemcsak az összes szövet
tanok kiművelésével szerzett különös érdemet, 
hanem névszerint azzal is, hogy bebizonyította, 
hogy az álldtok petéje, valamint az abból szár
mazó barázdálódási csomó egyszerű sejt

Bármily általánosan elismert is azonban a 
sejtelmélet nagy jelentősége minden biológiai fel
adatra, mégis az erre alapított cellularis fiziológia 
csak a legújabb időkben leit fölépítve. Ebben 
névszerint Verworn Miksa (Jénában) dupla érde
meket szerzett. Az ő «Pszicho-fiziológikus protiszta 
tanulmányai» ban (1889) eszes kísérleti vizsgálódá
sok alapján megmutatta, hogy az általam (1866) 
fölállított «sejtlélek elmélete» az egysejtű protozoák 
pontos tanulmányozása folytán teljesen beigazoló
dott s hogy «a protiszták birodalmában lévő 
pszichikai folyamatok a hidat képezik, mely a 
szervetlen természet kémiai processzusait a leg- 
felsőbbrendü állatok lelki életével egybekapcsolja». 
E nézeteket Verworn «Általános fiziológiájában 
(második kiadás 1897) vitte tovább, a modern fej
lődéstanra támaszkodva. E kitűnő munka először 
megy ismét vissza Müller János mindent magá
ban foglaló álláspontjához, ellentétben azon mo
dern fiziológusok egyoldalú s korlátolt módszeré
vel, akik azt hiszik, hogy kizárólag fizikai s ké
miai kísérletekkel megfejthetik az éle jelenségek 
mivoltát. Verworn megmutatta, hogy csak Müller 
összehasonlitó módszerével s a sejtek fiziológiájába 
való elmélyedéssel nyerhető el az a magasabb 
álláspont, mely az életjelenségek csodás terület
összessége fölött egységes áttekintést nyújt; csak
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ezzel jutunk arra a meggyőződésre, hogy a fizika 
s kémia ugyanazon törvényeinek van alávetve az 
embernek épugy, mint minden más állatnak összes 
életműködése.

Czelluláris patológia. A sejtelmélet alapvető 
jelentősége a biológia minden ágára a 19-ik szá
zad második felében nem csupán az összes mor
fológia és fiziológia nagyszerű haladásával bizo
nyult be, hanem különösen azon biológiai tudo
mány teljes reformjával is, mely a praktikus gyó
gyításra való viszony miatt mindenkor a legna
gyobb jelentőséggel birt, ez a patológia vagy kór
tan. Hogy az ember s minden élőlény betegsége 
természetjelenseg, s egyúttal tehát egyéb életfunk- 
cziót is csak természettudományilag lehet kiku
tatni, már sok régibb orvosnak szilárd meggyőző
dése lett. S már a 17-ik században megkísérelték 
egyes orvostani iskolák, a jatrofizikusok s jatro- 
kémikusok, a betegségek okait határozott fizikai 
s kémiai változásokra visszavezetni. E jogos tö
rekvések sikereinek csupán a természettudomá
nyok akkori alacsony állapota állotta útját. E mel
lett több más elmélet, mely a betegség lényegét 
természetfölötti, vagy misztikus okokban kereste, 
egész a 19-ik század közepéig majdnem általáno
san érvényben maradt.

Csak ez idő körül jutott Wirchow Rudolf, 
szintén Müller János egyik tanítványa, arra a 
szerencsés gondolatra, hogy a sejtelméletet az 
egészséges szervezetről a betegre is átvigye. A 
beteg sejteknek s a belőle összetett szöveteknek 
finomabb változásaiból kereste ő azon gorombább 
elváltozások okát, melyek, mint határozott «kór
képek», az élő szervezetet veszélylyel s halállal 
fenyegetik. Különösen würzburgi tanárságának 7 
éve alatt (1849—56) oly ragyogó sikerrel vitte ke
resztül Virchow ezen feladatát, hogy (az 1858-ban
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nyilvánosságra hozott) Cellularis patológiába. az 
egész patológiát s a rája támaszkodó gyakorlati 
orvoslástant egy csapásra uj, roppant gyümölcsöző 
útra terelte. A mi feladatunkra nézve az orvoslás
tan e reformja azért oly jelentőséges, mert ben
nünket a betegségek monisztikus, tisztán tudomá
nyos megítélésére vezet. A beteg ember is, épugy, 
mint az egészséges, alá van vetve a fizika s ké
mia egyazon «örök érvényű törvényei »-nek, mint 
a többi egész organikus világ is.

Mammalia-fiziológia. A nagyszámú (50—80) 
állatosztály között, melyeket az újabb zoológia 
megkülönböztet, az emlősök (mammalia) nem csu
pán morfológiai, hanem fiziológiai tekintetben is 
egész különös állást foglalnak el. Miután az em
ber egész testalkata szerint az emlősök osztályához 
tartozik(1.2-ikfej.39.old.), már előzetesen várhatjuk, 
hogy életműködéseinek különös karakterére nézve 
is osztozik a többi mammaliával. S ez tényleg 
úgy van. A vérkeringés és lélekzés pontosan 
ugyanazon törvények szerint s sajátos formák közt 
megy végbe az embernél, mint minden más em
lősnél — s csupán ezeknél! — előfordul; ez szi
vük s tüdejük különös, finomabb alkatától függ. 
Csak a mammaliáknál megy minden artéria vér a 
bal szívkamrából keresztül — a bal ! — aorta
ivén a testbe, mig ez a madaraknál a jobb, a rep- 
tiliáknál mindkét aorta-iven megy végbe. Az em
lősök vére a gerinczesekétől mindenekelőtt abban 
üt el, hogy piros vérsejtjeiből a mag eltűnt (visz- 
szaképződéssel) A lélekzési mozdulatokat csak ez 
az osztálya az állatoknak eszközli kiválóan a re- 
keszizom-ma\, mert ez csak itt képez tökéletes vá
laszfalat mellüreg s hasüreg között. Azonban a 
legkifejlettebb állatosztályra kiváló fontosággal bir 
a sejt létrehozása az emlő mirigyekben (mammae) 
s a magzatápolás kölünös formája, hogy a fiatal
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táplálkozása az anya teje utján megy végbe., Mi
után az emlős foglalkozás egyéb életműködést is 
mélyreható módon befolyásol, miután az emlősök 
anyaszeretete a magzatápolás e belső formájából 
vette az eredetét, ez osztálynak neve joggal em
lékeztet a maga jelentőségére. Millió kép, nagyobb-, 
részt elsőrangú mesterektől, dics Siti a «Madonnát 
a gyermek Jézussal», legtisztább s legfényesebb 
mintáját az anyaszeretetnek; azon ösztönnek, 
melynek legszélsőbb formáját a majomanya túlzó 
gyöngédsége mutatja.

A majmok fiziológiája. Miután az összes 
emlősök közt a majmok egész testalkatukban az 
emberhez legközelebb állanak, előre várható, hogy 
ez életműködésükre is illik; s ez valóban úgy van. 
Életszokásokban, mozdulatokban, érzelmi műkö
désben, lelki életben mennyire közel van a majom 
az emberhez, azt mindenki tudja. Azonban a tu
dományos fiziológia e jelentőséges megegyezést, 
egyéb, kevésbbé ismert jelenségekre is kimutatja, 
különösen a szívműködésre, a mírigykiválásra és 
a nemi életre. Az utóbbi tekintetben különösen 
csodálatos, hogy sok majomfajnál a nemileg érett 
nősténynek szabályszerű vérfolyása van a mag
zattartójából megfelelőleg az emberi asszony men- 
struatiójának (vagy «hószám»-nak). A tejkiválás 
az emlőmírigyekből s az emlős-foglalkozás a nős
ténymajomnál épugy történik, mint az asszo
nyoknál.

Különösen érdekes végül az a tény, hogy a 
majmok hang-beszéde, fiziologikusan egybevetve, 
egészen az artikulált emberi beszéd előfokának 
tűnik föl. A ma még élő embermajmok közt van 
egy indiai faj, mely zeneértő: a hylobates syndac
tylies Sumatrán teljesen tiszta és csengő félhangon 
elénekel egy egész oktávot. Az elfogulatlan beszéd-
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kutató előtt semmi kétséget sem szenved, hogy a 
mi kifejlett fogalombeszédünk lassan s fokozato
san fejlődött a mi pliocän majomősünk tökéletlen 
hangbeszédéből (V. ö. «Antropogeniá»-m 18-ik 
előadását.)
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Az összehasonlító anatómiánál s fizológiánál 

még nagyobb mértékben a mi 19-ik századunk 
szülötte az összehasonlító ontogenia, az egyes állat 
vagy individuum fejlődéstörténete. Hogy jő létre 
az ember az anyatestben ? Hogyan lesznek az 
állatok a petéből? Hogyan lesz a növény a mag
szemből? Bár e jelentős kérdés már évezredek 
óta foglalkoztatta a gondolkodó emberi szellemet, 
de csak nagyon későn, 70 évvel ezelőtt, Baer 
embriológus mutatta meg nekünk a helyes utat
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és módot, melylyel a csiratörténet titokzatos tényei’ 
nek ismeretébe mélyebben hatolhatunk; s még 
sokkal később, 40 évvel ezelőtt, adta Darwin az 
ő leszármazási elméletével a kulcsot a kezünkbe, 
melynek* segítségével a csiratörténet megismerésé
nek elzárt kapuit megnyithatjuk s azok okainak 
ismeretét elnyerhetjük. Miután ezek szerfölött 
érdekes, de nehezen érthető körülményeit «Az 
ember csiratörténeté-\cen» (— az Antropogenia első 
részében, 4-ik kiadás 1891 —) kimerítő, népszerűén 
tudományos előadásban megvitattam, itt csak rövid 
egybefoglalásra s a legfontosabb jelenségek jelzé
sére szorítkozom. Ezzel együtt a régebbi ontogé- 
niára s az ezzel egybekapcsolt praeformatio-elmé- 
letre is szándékozunk egy történeti visszapillan
tást vetni.

Praeformatio-tan. Régebbi csiratörténet. (V. 
ö. «Antropogeniám» 2-ik előadását.) Mint az ösz- 
szehasonlitó anatómiára, úgy a fejlődés történetre 
is, Aristotelesnek, a természetrajz sokoldalú atyjá
nak, klasszikus munkái a legrégibb s legismertebb 
tudományos források (Kr. e. 4. században). Nem
csak nagy állattanában, hanem különös kis köny
vében : «Az állatok nemzésének s fejlődésének öt 
könyve», is egy csomó érdekes tényt beszél el a 
nagy filozófus s elmélkedik azok jelentőségéről; 
ezek közül sok csak a mi időnkben jutott megint 
érvényre s tulajdonkép ujj an fölfedezték őket. 
Mellettük természetesen sok mesét s tévedést ta
lálhatunk s az emberi csira rejtett keletkezéséről 
semmi közelebbit nem tudtak. De a következő 
két ezred hosszú ideje alatt sem tett a szunnyadó 
tudomány egy lépést sem előre. Csak a 17. szá
zad elején kezdtek vele foglalkozni; az olasz 
anatómus Fabricius ab Aquapendente (Padua) 
1600-ban hozta a nyilvánosságra a legrégibb ké
peket s rajzokat az ember s néhány magasabb
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állat embriójáról; s a hires Marcello Malphigi 
(Bolognában), a zoológiában époly úttörő, mint a 
botanikában, 1687-ben adta első összefüggő elő
adását a csirke keletkezésének a kiköltött tojásban.

Mind e régibb kutatók abban a gondolatban 
voltak, hogy az állatok petéje, hasonlóan a ma
gasabb növények magjához, magában rejti az 
egész testet minden részeivel együtt, csak oly 
finom s oly átlátszó állapotban, hogy nem lehet 
fölismerni; tehát az egész fejlődés nem lenne 
egyéb, mint «kifejtése» (evolutio) a beburkolt 
részeknek (partes involutae) vagy növekedés. E 
hamis tant, mely a 19. század elejéig majd álta- 
nos érvényben volt, leghelyesebben előkészitőtan- 
nak vagy praeformatio-elméletnek nevezhetjük; 
gyakran «evolucióelméletnek» is nevezik; bár sok 
újabb szerző e fogalom alatt az egészen elütő transz- 
formáczió elméletet érti.

A beskatulyázás tana (scatulatio-elmélet). A 
preformáció-tannal szoros összefüggésben s annak 
jogos következménye gyanánt a 17. században 
egy szélesebb körű elmélet keletkezett, a különös 
«beskatulyázás tana», mely a gondolkodó bioló
gusokat élénken foglalkoztatta. Miután föltételez
ték, hogy a petében megvan az egész szervezet 
képessége részeivel együtt, kellett, hogy a fiatal 
csira petefészke a következő generácziók petéivel 
együtt benne elő legyen készítve s ebben ismét a 
következők petéi stb. in infinitum ! Erre számította 
ki a híres fiziológus, Haller, hogy a jó isten 6000 
év előtt — a teremtésének 6-ik napján — 200.000 
millió ember csíráját teremtette meg egyszerre s 
tiszteletreméltó ősanyánk, Éva, petefészkébe mű
vészileg beskatulyázia. Nem kisebb ember, mint 
a nagytekintélyű filozófus, Leibniz, csatlakozott e 
kimutatáshoz, s fölhasználta ezt monasz-tanában; 
s miután test és lélek elválhatatlan közösségben
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élnek, átvitte ezt a lélekre is ; — «az ember lelke 
már őseiben is egész Ádámtól, tehát a «dolgok» 
kezdetétől (1 !), mindig szerves testek formájá- 
ban élt.»

Epigenezis-tan* 1759. év novemberében védel
mezte Halléban egy fiatal 26 éves orvos, Wolff 
Gáspár Frigyes (— egy berlini szabómester fia 
—) doktori értekezését a következő czim alatt: 
«theoria generationis». Egy csomó fáradságos és 
gondos megfigyelésre támaszkodva bebizonyította, 
hogy az egész uralkodó preformáció s skatulá- 
ció-elmélet hamis. A. kiköltött tyúktojásban kez
detben a későbbi madártestnek s részeinek semmi 
nyoma; sőt ehelyett fönn az ismert sárga tojás- 
lszéke fölött kis, köralaku, fehér korongot talá- 
sunk. E vékony «csirakcrong» tojásdadalaku lesz 
a aztán széthull négy egymás fölött fekvő rétegre, 
a négy legfőbb szervrendszer berendezésével: elő
ször a legfelsőbb, az idegrendszer, alatta a hus- 
tömeg (izomrendszer), aztán az edényrendszer a 
szívvel s végül a bélcsatorna. Tehát, szólt Wolff 
helyesen, a csiraképződés nem előkészített szer
vek kífejlése, hanem ujjáképzödések lánczolata, 
valódi «epigenezis» ; egyik keletkezik a másik 
után, s mind egyszerű formában jelenik meg, 
mely a később képződöttől egészen elüt; ez 
pedig csak a csodálatos átalakulások egész soro
zata utján jő létre. Jóllehet e nagy fölfedezést, — 
a 18. század egyik legfontosabb fölfedezését! — 
közvetlenül a megfigyelt tények újabb átvizsgálá
sával megerősíthették volna, s jóllehet az erre 
alapított «generáció elmélet» tulajdonkép nem 
elmélet, hanem meztelen tény, mindamellett ez 
félszázadon keresztül a legkisebb elismerésben 
sem részesült. Különösen akadályozó volt Haller 
roppant tekintélye, ki nyakasan küzdött ellene, e 
dogmával: «Nincsen levés [alakulás]! Az állatok
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testében egy rész sem csinálódott a másikból s 
minden egyszerre teremtődött». Wolff, kinek 
Pétervárra kellett mennie, már rég meghalt, 
mikor az elfeledett, általa megfigyelt tényeket 
Lorenz Oken Jénában (1806 ban) újból fölfedezte.

Sziklevelek tana Miután Okén megerősité 
Wolffnak epigene zis elméletét s Meckel (1812) 
annak fontos iratát a bélcsatorna fejlődéséről latin
ról németre fordította, Németországban sok ifjú 
természetvizgáló nagy buzgósággal a csiratörténet 
pontosabb vizsgálatára adta magát. Ezek közt a 
legjelentősebb s legsikeresebb Baer Károly Ernő 
volt; hires főmüve 1828-ban jelent meg e czimen: 
«Az állatok fejlődéstörténete, szemlélődés és el
mélkedés». Nemcsak a csiraképződés folyamata 
van ebben rendkívül világosan s teljesen megírva, 
hanem számos szellemes vizsgálódás is. Kiválólag 
ugyan az ember s a gerinczesek embrióképződését 
mutatja be pontosan, mindamellett az alsóbb, 
gerincztelen állatok lényegesen eltérő ontogeniáját 
is tekintetbe veszi. A két levélalaku réteg, mely a 
főbb gerinczesek kerek csirakorongjában először 
lép föl, Baer szerint legelőször mindegyik két 
levélre szakad szét s e négy sziklevél négy csővé 
változik, az alapszervek : bőrréteg, husréteg, edény
réteg s nyálkaréteg. Az epigenezis igen bonyolult 
proczesszussa utján lesznek ebből a későbbi szer
vek, még pedig az embernél s minden más gerin- 
czesnél nagyon hasonló módon. Egészen másként 
van ez a gerincztelen állatok három főcsoportjánál, 
amelyek egymástól szintén eltérnek. Baer sok 
fölfedezése közt a legfontosabbak egyike volt az 
emberi pete. Ezideig az ember, mint minden más 
emlős petéjéül a kis hólyagokat tartották, milyen 
számos van a petefészekben. Csak Baer mutatta 
meg (1827), hogy a valódi peték e hólyagokban 
vannak, melyeket a «Graf-féle tüszők» bezárnak,Világproblémák. 5
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s sokkal kisebbek, csak 0'2 mm. átmérőjű golyócs
kák, kedvező körülmények közt, mint kis pontok, 
láthatók. Ő fedezte fel azt is, hogy e kis őssej
tekből először karakterisztikus csirahólyag fejlődik, 
üres gömb folyékony tartalommal, melynek falát a 
vékony csirahártya (blastoderma) képezi.

Petesejt és csírasejt. Tiz évvel később, 
hogy Baer az ő sziklevél-tanával az embriológiá
nak szilárd alapot adott, erre uj súlyos föladat 
hárult a sejtelmélet megalapításával (1838). Az 
állatok petéje s az ebből keletkező sziklevelek mi 
viszonyban vannak a szövetekkel és sejtekkel, 
melyek a bonyolult állati testeket összeteszik. E 
súlyos kérdésre a (19.) század közepén adta meg 
a választ Müller János két legkiválóbb tanít
ványa : Remak Róbert Berlinben s Kölliker Albert 
Würzburgban. Kimutatták, hogy a pete tulajdon
kép csak egyszerű sejt s hogy a számos csiramag 
vagy «barázdálódási csomó», melyek ismételt 
megosztás utján belőle származnak, szintén egy
szerű sejtek.

E «barázdálódási sejtekből» lesznek legelőbb 
a «sziklevelek», s ezek munkafelosztása vagy 
elkülönböződése által a különböző szervek. 
Köllikeré továbbá az a nagy érdem is, hogy ki
mutatta, hogy az emberi állat nyálkaszerü mag
folyása is kis mikroszkopikus sejtek csomósodása. 
Az ebben lévő mozgó, gombostüformáju «ondó
szálkák» (spermatozoa) nem egyebek, mint tulaj- 
donképeni «ostorsejtek», mint azt én (1866) elő
ször a szivacsosok magfonalán mutattam be. 
Ezzel az állatok mindkét fontos nemzőanyaga, az 
emberi sperma (ondó) s az asszonyi pete is al
kalmazkodott a sejtelmélethez; oly fölfedezés, 
melynek nagy filozófiai jelentőségét csak sokkal 
később, a megtermékenyítés folyamatának ponto-
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sabb vizsgálata utján ismerték el. (V. ö. «Antro- 
pogeniám» 6—9-ik előadását.)

Gastraa-elmélet. A csiraképződés minden 
régibb vizsgálata az emberre s a főbb gerincze- 
sekre vonatkozott, de különösen a madarak csirá
jára, mert a tyúktojás s legnagyobb s legkényel
mesebb tárgy erre s tetszésszerinti tömegben áll 
mindég a rendelkezésre; a költőgépben (— épugy 
mint a kotlós természetes kiköltésénél, —) igen 
kényelmesen kikölthető a tojás s emellett óránként 
meg lehet figyelni a változások egész tömegét, a 
legegyszerűbb őssejttől a kész madártestig, három 
héten át. Baer is bebizonyíthatta a gerinczesek 
különböző osztályairól, hogy megegyeznek a szik
levelek karakterisztikus képződésében s az egyes 
szerveknek ebből való keletkezésében. Ellenben a 
gerincztelenek számos osztályában — tehát az 
állatok legtöbbjénél — a csírázás lefolyása egy
mástól lényegesen elütőnek tetszett s a legtöbbnek 
nem volt valódi sziklevele. Csak a század köze
pén mutattak ki ilyeneket néhány gerincztelennél, 
igy Huxley 1849-ben a medúzáknál, Kölliker 
1844-ben a cefalopodáknál. Különösen fontos volt 
tehát Kowalewsky fölfedezése (1866), hogy a 
legalsóbb gerinczes, a lándzsa állat, az amphioxus, 
ugyanazon s rendkívül eredeti módon fejlődik, 
mint a gerincztelen, látszólag igen távoli köpe
nyesállat, az ascidia. Ugyané kutató a férgeknél, 
csillagállatoknál s izállatoknál kimutatta a szikle
velek hasonló képződését. Én akkor (1866 óta) a 
spongyák, korallok, medúzák és szifonoforok fej
lődéstörténetével foglalkoztam, s miután a soksejtű 
állatok e legalsóbb osztályainál a két elsőleges 
sziklevél ugyanazon fejlődését találtam, arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy e jelentőséges 
csirázási folyamat az egész állatországban ugyanaz.

Emellett különösen fontosnak tartottam azt a5
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körülményt, hogy a szivacsosoknál s az alsóbo 
csalánállatoknál (polipok, medúzák) a test hosszú 
időn át vagy akár élethossziglan csupán két egy
szerű sejtrétegből áll; ezt a medúzáknál már 
Huxley (1849) összehasonlította a gerinczesek két 
elsőleges sziklevelével. E vizsgálatokra s össze
hasonlításokra támaszkodva állítottam föl 1872 ben 
«A mészszivacsok filozófiája» czimü munkámban a 
«gasträa elmélet»melynek lényeges tantételei a 
következők : I. Az egész állatország két lényege
sen különböző főcsoportra oszlik, az egysejtű ős
lényekbe (protozoa) és a sok sejtü béllenyek-xe (me
tazoa) ; a protozoák (rizopodák s infuzóriák) egész 
szervezete egyszerű sejt marad (nagyritkán laza 
seJtegyesülés, szövetképződés nélkül, coenobium); 
ellenben a metazoák szervezete csak a kezdet 
elején éeksej-t^, később sok sejtből tevődik össze, 
mely szövetet alkot. II. Ennélfogva az állatok két 
főcsoportjának szaporodása s fejlődése is lénye
gesen különbözik; a protozoák rendszerint nem 
nemileg szaporodnak, hanem osztódás, bimbózás, 
csiramagképződés által; nincs valódi petéjük, sem 
spermájuk. A metazoák ellenben emberi és asz- 
szonyi nemre oszolnak, s túlnyomóan nemileg 
szaporodnak, valódi pete segítségével, melyet az 
emberi mag megtermékenyít. III. Ennélfogva csak 
a metazoáknál vannak valódi sziklevelek s ebből 
szövetek, mig a protozoáknál ezek teljesen hiá
nyoznak. IV. Minden metazoánál legelőbb csak 
két elsőleges sziklevél lesz, s ezeknek mindenütt 
ugyanaz a lényeges jelentőségük van: a külső 
bőrlevélből fejlődik a külső bőrtakaró és az idegrend
szer, a belső béllevélből ellenben a bélcsatorna s min
den egyéb szerv. V. A csiraformát, mely a megtermé
kenyített petéből mindenütt legelőször kel ki s mely 
csupán e két elsőleges sziklevélből áll, béllárvá-nak 
(gastrula) neveztem; kehelyformáju, kétrétegű teste
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eredetileg egyszerű emésztő üreget, az ősbélt 
(progaster vagy archenteron) zárja körül s ennek 
egyszerű nyílása az ősszáj (prostoma vagy blasto- 
porus). Ezek a soksejtű állattest legrégibb szervei, 
s falának mindkét rétege, egyszerű felhámok, 
legrégibb szövete; minden egyéb szerve s szövete 
csak másodlagosan, utóbb keletkezett. VI. A 
gastrula\ ezen hasonlóságából vagy homologiájából 
a szövedék állatok összes törzsénél és osztályánál 
a biogenetikus alaptörvény nyomán (5. fej.) azt a 
következtetést vontam, hogy minden metazoa 
eredetileg közös törzsformából származik, gasträa 
s hogy ez ősrégi (laurentumi) rég kihalt törzs
forma lényegében a mai, átörökléssel megtartott 
gastrula testformáját s összetevődését bírta. VII. 
Ez a filogenetikus következtetés az ontogenetikus 
tények egybevetéséből azzal is jogosítva van, 
hogy még ma is él néhány gasträad (orthonecti
den, cyemarien, physemarien), valamint egyéb 
állatok legrégibb formái is, melyek szervezete 
csak kevéssel multa felül az utóbbiakat (olynthus 
a spongyák közt, hydra, a közönséges édesvízi 
polyp a csalánállatok közt, convoluta s egyéb 
kryptocoelák, mint a legegyszerűbb galandférgek, a 
lemezállatok közt). VIII. A különböző szövetálla
tok további fejlődésével gastrulából két különböző 
főcsoport lett : a régibb alsó állatok (coelenteria 
vagyacoelomia) még nem mutatnak testüreget s még 
nincs se vérük, se hátsórészük; igy van a gas
träad-oknál, a spongyáknál, a csalánállatoknál s 
a lemezállatoknál. Az ifjabb felsőállatok (coelo
maria vagy bilateria) csoportjának ellenben valódi 
testürege van s többnyire vére s hátsórésze is ; 
ide tartoznak a férgek (vermalia) s a főbb tipikus 
állattörzsek, melyek ebből fejlődtek, a csillagállatok, 
puhatestűek, izállatok, köpenyesek s gerinczesek.

Ezek az én gastrae a elméletem-nek lényeges
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tételei, melyeknek első (1872) vázlatát később 
folytattam s egy sorozat «tanulmányban a 
gastraea elmélethez» (1873 —1884) szigorúbban ipar
kodtam megállapítani. Jóllehet kezdetben majd 
mindenki visszautasította s tíz éven át számos 
tekintély hevesen harczolt ellene, jelenleg mégis 
(mintegy 15 év óta) minden hozzáértő kartárs 
elfogadta. Lássuk csak, hogy egyáltalában mily 
messzemenő következtetések vonhatók a gastraea 
elméletből s a csiratörténetből főkérdésünkre «az 
ember helyzetére a természetben».

Az ember petesejtje s magsejtje. Az ember 
petéje, mint minden egyéb szövetállaté, * egyszerű 
sejt s e kis golyószerü petesejt (csak 0*2 mm. 
átmérőjű) pontosan ugyanazon jellemző tulajdon
ságokkal bír, mint minden egyéb, elevent szülő 
emlősállaté. A kis plazmagolyó névszerint finom 
sugarasan csíkozott petelepelbe van burkolva 
(zona pellucida); a kis golyószerü csirahólyag is 
(sejtmag), melyet a plazma (a sejt teste) bezárt, 
ugyanazon nagyságot s tulajdonságot mutatja, 
mint egyéb mammaliáknál. Ugyanez szól az ember 
mozgó spermáiról vagy magfonalairól, a parányi 
kis, fonalszerü ostor - sejtekről, melyek az 
emberi mag (sperma) minden nyálkaszerü csöpp
jében milliószámra találhatók; korábban élénk 
mozgásuk miatt különös «ondószálállatoknak» 
(spermatozoa) tartották őket. A két fontos nemi 
sejt keletkezése is a nemi mirigyben (gonade) 
ugyanaz az embernél, mint egyéb emlősöknél ; 
épugy a peték az asszony petefészkében, mint a 
magfonalak a férfi magtartójában (spermarium) 
mindenütt ugyanegy módon keletkeznek, sejtekből, 
melyek eredetileg coelomus-epitheliumból származ
nak, a sejtüregből, melyek a testüreget kitöltik.

Fogantatás vagy termékenyítés (concep
tio, foecundatio). Minden ember, mint minden
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egyéb szövetállat életében a legfontosabb pillanat 
az, mikor egyéni léte kezdetét veszi; ez az a 
pillanat, midőn a két szülő nemi-sejtjei talál
koznak s egyetlen egyszerű sejt képzésére egybe
olvadnak. Ez az uj sejt, a «megtermékenyített 
petesejt», az egyéni törzssejt (cytula), melyből 
ismételt osztódások után a sziklevelek sejtje s a 
gastrula lesz. Csak e cytula képződésével, tehát 
magával a megtermékenyítés folyamatával, kezdő
dik a személy létele, az önálló egyén élete. Ez 
ontogenetikus tény szerfölött fontos, mert pusztán 
ebből a legfontosabb következtetéseket lehet 
vonni. Legelébb következik belőle annak világos 
ismerete, hogy az ember, minden egyéb szövet
állathoz hasonlóan, minden személyes, testi és 
szellemi tulajdonát két szülejétől öröklés utján 
nyerte; s továbbá az a nagysulyu meggyőződés, 
hogy az igy létrejött uj személy nem tarthat 
igényt arra, hogy «halhatatlan» legyen.

Ennélfogva a finomabb folyamatok a fogan
tatásnál és a nemi közösülésnél igen fontosak ; 
ezek részleteiben csak 1875 óta ismeretesek előt
tünk, mióta Hertwig Oszkár, akkori tanítványom, 
s utitársam, Ajaccioban (Korzika szigetén) meg
kezdette úttörő vizsgálatait az állati pete megter
mékenyítéséről a tengeri sünnél. A rozmarin-sziget 
szép fővárosa, melyben 1769-ben a nagy Napo
leon született, volt az a hely, ahol először figyel
ték meg az állati fogantatást pontosan a legfonto
sabb részleteiben. Hertwig úgy találta, hogy az 
egyetlen lényeges esemény a megtermékenyítésnél 
a két nem sejtjének és magjának egybeolvadása. 
A millió emberi ostorsejt közül, mely az asszonyi 
petesejt körül röpködik, csak egyetlenegy hatol 
annak plazmatestébe. Mindkét sejt magja, a sperma
mag s a petemag, titokzatos erő folytán, melyet 
mi kémiai, a szaglással rokon érzéki működésnek
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magyarázunk, egymáshoz vonatik s egybeolvad, 
így a két nemi mag érzéki érzete által, «erotikus 
Chemotropismus» következtében uj sejt lesz, mely 
a két szülő örökölhető tulajdonságait magában 
egyesíti. A sperma-mag az atyai, a petemag az 
anyai jellemvonásokat viszi át a törzssejt-w, 
melyből a magzat fejlődik; ez épugy érvényes a 
testi, mint az úgynevezett szellemi tulajdonsá
gokra.

Az ember csiraképessége. A sziklevelek 
képződése a törzssejt ismételt osztódása utján, a 
gastrula keletkezése és az ebből keletkező csira
formáké az embernél épugy megy végbe, mint 
egyéb főbb emlősnél, ugyanazon sajátos külö
nösségekkel, melyek ezen csoportot az alsóbb 
gerinczesektől megkülönböztetik. A csiratörténet 
korábbi időszakában a placentáliák speciális karak
tere még nem domborodott ki. A chordula vagy 
chordalárva jelentőséges csiraformája, mely a 
gastrulából lesz legelőbb, minden vertebrátánál 
lényegileg ugyanazt a képződést mutatja : egyszerű 
egyenes tengelyrud (húr), a chorda, hosszában 
megy a hosszúkás, kerek pajzsszerü test, («csira 
pajzs») főtengelyén át; a chorda fölött fejlődik a 
külső sziklevélből a gerinczvelő, alatta a bélcső. 
Csak most jelennek meg mindkét oldalról, a tengely
rudtól jobbra és balra, az «ősgerincz» lánczai, 
az izomlemezek szerkezete, melyekkel a gerinczes 
test tagolódása megkezdődik. Elől a bélnél 
mindkét oldalról a kopoltyunyilás lép föl, a gége- 
nyilások, melyek által eredetileg halősünknél a 
száj fölvette lélekzési-viz ment a fej oldalain ki. 
Szívós öröklés következtében e kopoltyuhasadékok, 
melyek csak halszerű, vízben élő őseinknél voltak 
jelentőséggel, még ma is föllépnek úgy az ember
nél, mint minden egyéb vertebrátánál; később el
tűnnek. Miután már a fejnél, az öt agyhólyag,
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oldalvást a szemek s fülek kezdetei láthatókká 
lettek, miután a törzsnél a két pár láb szerkezete 
kerek sima rügy formájában a halszerű ember
csirából kisarjadt, ennek képződése más gerincze
sek képződésével oly hasonló, hogy nem lehet 
megkülönböztetni.

A gerinczesek csirájának hasonlósága. 
A lényeges megegyezés a külső testformában s a 
belső szerkezeiben, melyet az ember s egyéb 
vertebráta embriója e korai képződési korszakban 
mutat, elsőrangú embriológiai tény; ebből a bioge
netikus alaptörvénynyel a legfontosabb következ
tetéseket vonhatjuk. Mert ezt semmi más nem 
világítja meg, mintha elfogadjuk egy közös törzs 
forma öröklését. Ha azt látjuk, hogy bizonyos 
stádiumban az ember és a majom, a kutya és a 
tengeri nyúl, a disznó és a juh csirája, jóllehet, 
mint főbb gerinczeseké, fölismerhető, de egymás
tól meg nem különböztethető, ekkor a tény csak 
közös leszármazással világítható meg. S e meg
világítás annál biztosabbnak tetszik, ha ama csira
formák később beálló elkülönülését s szétágazását 
figyelemmel kisérjük. A közös testképződésben, 
s igy a természetes rendszerben is mennél köze
lebb áll egymáshoz két állatforma, embrióik annál 
hoszabban maradnak hasonlók s az illető csoport 
törzsfájában annál szorosabban függenek össze, 
mennél «közösebb az eredetük.» Ezért tetszenek 
az ember s embermajom embriói még később is 
oly nagyon hasonlóknak, magasra fejlődött müve- 
lődésfokon, melyen egyéb emlősök embrióitól 
való különbségük azonnal felismerhető. E jelentő- 
séges tényt úgy a «Természetes természettörté
netben» (1898. 2. s. 3. tábla), mint az Antropoge- 
niában (1891. 6—9 tábla) számos különböző ge- 
rinczes megfelelő müvelődésfokának összeállításá
val illusztráltam
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Az ember csiratakarója. A most említett 

hasonlóságnak nagy filogenetikus jelentősége nem
csak a vertebráták embrióinak, hanem csiratakarói
nak egybevetéséből is kitűnik. T. i. a három ma- 
gasabbrendü gerinczesek, a reptiliák, madarak s 
emlősök, az alsóbb osztályoktól sajátságos embrio
nális takaró képzésével válnak el, ez az amnion 
(magzatburok) s a serolemma. Ebben a vízzel 
megtöltött zacskóban fekszik az embrió s ez védi 
meg nyomás s lökés ellen. E czélszerü védelmi 
berendezés valószínűleg a permii (dyas) korszak 
alatt jött létre, mikor a legrégibb reptiliák (prorep- 
tiliák), az amnion-állatok vagy amnioták közös 
törzsformái, teljesen a szárazföldi élethez alkal
mazkodtak. Közvetlen elődjüknél, az amfibiáknál, 
hiányzik e takaróképződés, épp úgy, mint a ha
laknál ; a vizlakóknak fölösleges volt. E védő
takaró megszerzésével még két más változás áll 
szoros összefüggésben minden amniotánál, először 
a kopoltyú teljes elvesztése (mig a kopoltyuiv s 
nyílás, mint «csenevész szerv», tovább öröklődik); 
másodszor az allantois képződése. E hólyagfor- 
máju, vízzel telt zacskó minden amníóta embrió
jánál a végbélből nő ki s nem egyéb, mint az 
amfibia-ős megnagyobbított vizellet-hólyagja. Leg
belsőbb s legalsóbb részéből fejlődik később az 
amnioták megmaradó vizellet-hólyagja, mig a na
gyobb külső része visszafejlődik. Ez rendszerint 
fontos szerepet játszik egy ideig, mint az embrió 
lélegzési szerve, miután falán hatalmas véredények 
fejlődnek ki. Úgy a csiratakarók (amnion és sero
lemma) keletkezése, mint az allantoisé is, az em
bernél épp úgy történik, mint minden más amnio
tánál, s a növekedés ugyané bonyolult proczesz- 
szusával; az ember valódi amnion-állat.

Az ember placentája Az emberi csira táp
lálkozása az anyatestben, mint ismeretes, sajátos,
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szerfölött bővérű szerv, az úgynevezett placenta, 
érlepény vagy véredénylepény utján történik. 
E fontos táplálkozási szerv szivacsos gömbölyded 
korong 16—20 cm. átmérővel, 3—4 cm. vastag
sággal s 1—2 font sulylyal; ez a gyermek meg
történt szülése után feloldódik s mint úgynevezett 
«utószülött», kilöketik. A placenta két lényegesen 
különböző részből áll: a magzatlepény vagy a 
gyermeki placenta (p. foetalis) s az anyalepény 
vagy az anyai edénylepény (p. uterina). Ez utób
binak gazdag vérsejtje van, mely vérét az anya
méh edényén át vezetve nyeri. A magzatlepény 
ellenben számos elágazó bojtból áll, melyek a 
gyermeki allantois külső felületéből nőnek s vérü
ket annak köldökedényéből húzzák. A magzatlepény 
üreges, vérreltelt bojtjai az anyalepény vérterébe 
nőnek s kettejük gyönge választófala annyira meg
vékonyodik, hogy ezen át a tápláló vérfolyadék 
közvetlen anyagcseréje megy végbe (osmosis által.)

A lepényesek (placentalia) régebbi s alsóbb 
csoportjainál a külső magzatburok (chorion) egész 
felülete számos rövid bojttal van fedve; e «cho
rion bojtok» az anyaméh nyálkahártyájának árok
szerű mélyedéseibe nőnek s ettől a születéskor 
könnyen eloldódnak. így van a legtöbb patásnál 
(pl. disznó, teve, ló), a legtöbb czetnél s félma
jomnál ; e malloplacentáliákat indeciduatáknak jel
zik (diffuzis bojtbőrrel, malloplacenta). Kezdetben 
egyéb emlősöknél s az embernél is megvan 
ugyané képzés. Azonban rögtön megváltozik, 
miután a bojtok a chorion egy részén visszafej
lődnek ; de a másik részen annál jobban fejlődnek 
s igen erősen egybenőnek az uterus nyálkahár
tyájával. E belsőbb összenövés következtében a 
születésnél az utóbbi egy része feloldódik s vér
vesztés közben eltávozik. E mulékony bőr vagy 
hulló hártya (decidua) a magasabb lepényesek
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magasabb képződése, melyeket ezért deciduata 
néven foglaltak egybe; ide tartoznak névszerint a 
ragadozók, a rágcsálók, a majmok és az emberek. 
A ragadozóknál s egyes patásoknál (pl. az ele
fánt) a placenta övszerü (zonoplacentalia), mig a 
rágcsálóknál, rovarevőknél (vakondok, sündisznó) 
a majomnál s embernél korongformáju (disco- 
placentalia).

Még tiz év előtt a legtöbb embriológus azt 
hitte, hogy az ember a placentalia képződésében- 
bizonyos sajátságokkal tűnik ki, igy pl. az ugya 
nevezett decidua reflexa bírásában, valamint a 
köldökzsinór különös képződésében, mely ezt s 
csirával egybeköti; s hogy e sajátos embrionali. 
szerv egyéb lepényeseknél, különösen a majmok 
nál, hiányzik. A fontos köldökzsinór (funiculus 
umbilicalis) hengeralaku lágy zsinór 40—60 cm. 
hosszal s kis ujjnyi vastagsággal (11 —13 mm.) 
Az embriót s anyalepényt köti össze, amennyiben 
a tápláló véredényt a csira testéből a magzatle
pénybe vezeti; azonkívül tartalmazza az allantois 
s a tojásszék-zacskó szárát. Mialatt pedig a tojás- 
szék-zacskó az emberi magzatnál a terhesség 
harmadik hetében még a csirahólyag nagyobbik 
felét mutatja, később visszafejlődik, úgy, hogy 
korábban az érett magzatoknál teljesen nélkülözték; 
csenevész gyanánt mégis megmarad s a szülés 
után is, mint parányi köldök hólyagocska (vesicula 
umbilicalis) kimutatható. Az allantois hólyagszerü 
szerkezete is korán visszaképződik az embernél, 
mely összefügg az amnion kissé eltérő képződé
sével, az úgynevezett hasnyulvány keletkezésével. 
E képződések komplikált anatómiai s embrio
lógiai körülményeibe, melyeket Antropogeniámban 
(23-ik előadás) rajzoltam s illusztráltam, itt nem 
merülhetünk.

A fejődéstan ellenségei még tiz év előtt rá-
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mutattak az emberi magzatképződés ez «egészen 
különös sajátságaira», mely szerintük az összes 
emlősöktől elválasztja őket. Erre Selenka Emil 
1890-ben kimutatta, hogy ugyané sajátságok 
meglelhetők az embermajmoknál, különösen az 
orangnál (satyrus) mig az alsóbb majmoknál 
hiányoznak. Itt tehát szintén beigazolódott Huxley 
pithecometra-tétele «A különbség az ember s em
bermajom közt sokkal kisebb, mint az utóbbiak s 
az alsó majmok közt». Az állítólagos «bizonyítékok 
az ember és majom vérrokonsága ellen» a tény
leges körülmények pontosabb vizsgálatával itt 
szintén, megfordítva, biztos alapot nyújtanak az 
ember és majom vérrokonsága javéira.

Minden természetvizsgáló, ki csiratörténetünk 
e homályos, de nagyon érdekes labirintusába 
mélyebben hatol s képes azt kritikailag egyéb 
emlősökével egybevetni, ebben megtalálhatja törzs
történetünk legjelentősebb megvilágítóját. Mert a 
csiraképződés különböző fokai, mint palingenetikus 
öröklési jelenségek, világos fényt vetnek őseink 
sorrendjének megfelelő fokaira, a biogenetikus 
alaptörvény szerint. De a cenogenetikus alkalmaz
kodó jelenségek, a muiékony embrionális szerv 
képződése — a karakterisztikus csiratakaró s 
mindenekelőtt a placenta, — egész határozottság
gal fölvilágosítanak a primate székkel való közeli 
törzsrokonságunkról.



ÖTÖDIK FEJEZET.

Törzstörténetünk.Monisztikus tanulmányok az embernek a gerinczesektöl, és főleg a főemlősöktől való eredetéről s származásáról.
Tartalom : Az ember eredete. Mitikus teremtéstörténet. Mózes és Linné Az állandó fajok teremtése. Katasztrófatan. Cuvier. Transzformizmus, Goethe (1790). Leszármazási elmélet. Lamarck (1809). Kiválási elmélet, Darwin (1859). Törzstörténet (filogenia) (1866) Törzsfák. Általános morfológia. Természetes teremtéstörténe . Rendszeres filogénia. Biogenetikus alaptörvény. Antropogénia. Az ember leszármazása a majomtól. Pitheco'den elmélet. Az ásatag pithecanthropus Duboistól (1894).
A biológia élőfájának nagyságai közt a leg

ifjabb az a természettudomány, melyet mi törzs
történetnek vagy filogeniának nevezünk. Még sokkal 
később s még sokkal nagyobb nehézségekkel 
fejlődött ki, mint természetes testvére, a csiratörténet 
vagy ontogenia. Ez utóbbi feladatául ama titkos 
folyamat megismerése jutott, melyeken át a szerves 

az állatok s növények egyede, a petéből 
kifejlődik. A törzstörténetnek ellenben azon sokkal 
homályosabb s nehezebb kérdésre kell megfelelnie: 
«Hogyan keletkezett a szerves faj, az állatok s 
növények egyes fajait»

Kl ontogenia (valamint az embriológia s a 
metamorfózistan) közeli feladata megoldására köz-
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vétlenül a szemlélődés empirikus útjára léphetett; 
csak napról-napra s óráról-órára követnie kellett a 
látható változásokat, melyen a, szerves csira 
rövid időn belül a petebői való kifejlese alatt 
átment. Már előzetesen sokkal nehezebb volt 
a filogeniának messze lévő feladata; mert hisz a 
fokozatos változások lassú proczesszusa, mely az 
állat- s növényvilág keletkezését előidézte, észre
vétlenül megy végbe évezredek s évmilliók fulya 
mán; közvetlen megfigyelése csak szűk határok 
közt lehetséges s e történeti folyamat legnagyobb 
része csak közvetve deríthető ki: bírálati elmél
kedéssel, összehasonlító felhasználásával az empi
rikus ismereteknek, melyek igen különböző terü
letekre tartoznak, paleontológiára, ontogeniára s 
morfológiára. Ehhez járult még az a nagy akadály, 
melyet a természetes törzstörténet elé a «teremtés 
történetnek» természetfölötti mítoszokkal s vallásos 
dogmákkal való szoros összekapcsolásából gördí
tettek ; felfogható tehát, hogy az utolsó negyven év 
folyamán az igaz törzstörténet tudományos léteiét 
nehéz harczok közt kellett kivívni s biztosítani.

Mitikus teremtéstörténet. Minden komoly 
kísérlet, melyet a 19. század közepéig a szerve
zetek keletkezéséről szóló probléma megoldására 
tettek, a terrnészetfölötti természetismeret mitológiai 
labirintusában veszett. Sikertelen maradt néhány 
kiváló gondolkodó fáradozása, hogy ez alól fel
szabadítsák magukat s természetes felfogásra jus
sanak. A sokszerü teremtési mítosz minden régibb 
kulturnépnél a vallással összefüggésben fejlődött 
ki; s a középkorban természetesen az uralomra 
jutott kereszténység volt az, mely a teremtés 
kérdésének megoldását magára vállalta. Miután 
a bibliát tekintették a keresztény vallásépület 
megdönthetetlen alapjának, tehát az egész terem
téstörténetet Mózes első könyvéből vették. Erre
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támaszkodott még a nagy svéd természetvizsgáló, 
Linné Károly is, midőn 1735-ben alapvető «Systema 
naturae»-jában az első kísérletet tette a számtalan 
különböző termésáettestek rendszeres rendjére, 
megjelölésére s osztályozására. Mint ennek leg
jobb, praktikus segédeszközét, bevezette az 
ismert kettős névadást vagy bináris nomenkla
túrát ; minden egyes állat- vagy növényfajnak 
vagy speciesnek külön fajnevet s ez elé 
általános nemnevet adott. Egy nemben (genus) 
összeállította a legrokonibb jajokat (species); igy 
pl. a kutya (canis) genusban egyesité Linné, mint 
különböző nemeket: a házi kutya (canis familiaris), 
a sakál (canis aureus), a farkas (canis lupus), a 
róka (canis vulpes) stb. E kettős névadás rögtön 
oly praktikusnak bizonyult, hogy általánosan el
fogadták s a zoológiái s botanikai rendszerben 
még ma is általánosan érvényes.

De szerfölött végzetes lett a tudományra az 
az elméleti dogma, melyet már Linné maga egybe
kapcsolt praktikus fajfogalmával. Az első kérdés, 
melynek a gondolkodó rendszerező eszébe kellett 
jutnia, természetesen az a kérdés volt, hogy mi 
a t&yfogalom mivolta, tartalma s terjedelme ? És 
ép erre az alapkérdésre felelt a megalkotója a 
legnaivabb módon, az általánosan érvényes mózesi
teremtés mítoszra támaszkodva : «Species tot sunt 
diversae, quot diversas formas ab initio creavit 
infinitum ens.» ( — Annyi különféle faj van, mint 
ahány különféle formát a végtelen lény kezdetben 
teremtett. —) E teozofikus dogmával a fajkelet
kezés minden természetes megvilágítását elzárta. 
Linné csak a jelenleg létező állat- s növényvilágot 
ismerte, sejtelme sem volt a sokkal számosabb 
kihalt fajról, melyek a földtörténet korábbi sza
kaiban földgolyónkat változatos formában benépe
sítették.



Csak a 19. században Cuvier ismertette meg 
ez ásatag állatokat. Hires munkájában a négylábú 
gerinczesek ásatag csontjairól (1812) adta először 
a számos kövületek pontos leírását s helyes ma
gyarázatát. Azonnal bebizonyító, hogy a földtörté
net különböző korszakaiban a különböző állat
népességek egész sora követte egymást. Miután 

Linnének a fajok abszolút megmaradásáról 
szóló tanítása mellett nyakasul megmaradt, ezek 
keletkezését csak azzal a föltevéssel volt képes 
megvilágítani, hogy nagy katasztrófák s ismételt 
ujjáteremtések egész sora követte egymást a föld
történetben; minden nagy föld forradalom kezdetén 
minden élő teremtés megsemmisült s ennek végén 
uj népesség teremtődött. Jóllehet Cuviernek e 
katasztófaelmélete a legabszurdabb eredményekre 
vezetett s a csupasz csodahitre vitt, mégis csak
hamar általánosan érvényre jutott s uralkodott 
egész Darwinig (1859).

Tpanszformizmus. Goethe. Könnyen belátható, 
hogy az uralkodó nézetek az abszolút magmara
dásról s a szerves fajok természetfölötti teremté
séről mélyebben gondolkodó kutatót ki nem elé
gíthettek. Ennélfogva a 18. század második 
felében találhatunk már egyes szellemeket, akik 
azzal a kísérlettel foglalkoztak, hogy a nagy 
«teremtésprobléma» természetszerű megoldásához 
jussanak. Mindenekelőtt a mi nagy költőnk és 
gondolkodónk, Goethe, jutott sok évi buzgó mor
fológiai kutatásai nyomán már több, mint száz 
évvel ezelőtt annak tiszta belátására, hogy minden 
szerves forma belső összefüggésben van, s a 
közös természetes eredet meggyőződésére. A 
«növények metamorfózisa» (1790) czimü hires 
munkájában a növények minden különböző for
máját egy ős-növényből s minden különböző szer
vét ős-szervből, a levélből, vezette le. Az ő kopo-Világproblémák 6
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nyagerincztanában megkísérelte kimutatni, hogy 
minden különböző gerinczesnek, — beleszámítva 
az embert I — koponyája hasonló módon szigorúan 
rendezett csontcsoportból van összetéve s hogy 
ez utóbbi nem egyéb, mint az átalakult gerincz. 
Egyenesen az összehasonlító oszteologiáról való 
beható tanulmányai vezették Goethét a szervezet egy
ségének szilárd meggyőződésére; meglátta, hogy 
az ember csontváza ugyanazon típus szerint van 
összetéve; mint minden egyéb gerinczesé — 
«mintakép után formálva, mely csak nagyon 
állandó részeiben változik többé vagy kevésbbé s 
a szaporodással még naponta el-elkülönbözik».
E változás vagy transzformáczió okát Goethe két 
alakitó képzőerő állandó kölcsönhatásában látja, 
egyik a szervezet belső centripetális ereje, a 
«specifikáció ösztöne», a másik a belső centri
fugális erő, a variációösztön, vagy <a metamor
fózis eszméje» ; első megfelel annak, amit mi 
öröklésnek, utóbbi annak, amit alkalmazkodétsnak 
nevezünk.

E természetfilozófiai tanulmányokban «a 
szerves természet képződéséről s alakulásáról» 
Goethe mily mélyen behatolt annak lényébe s 
eszerint mennyiben tekinthető Darwin s Lamarck 
legjelentősebb előfutárának, meglátható műveinek 
azon érdekes helyeiből, melyeket én «Természetes 
teremtéstörténetem» negyedik előadásában össze
állítottam, «Darwin, Goethe s Lamarck természet
ismeretéről» (Eisenach 1882) cimü előadásomban 
ezt még jobban kimutattam. Azonban 
e természetszerű fejlődési eszméje, épugy, mint 
Kant, Oken, Treviranus s egyéb természetfilozó- 
fusok^hasonló (ugyanott idézett) nézetei századunk 
kezdetén nem emelkedtek fölül bizonyos általános 
meggyőződésen, Hiányzott nekik a nagy Hebel, 
kire szükség volt, hogy a species-dogma megbirá-
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lásával «a természetes teremtéstörténetet» meg
alapítsák s ezt L^w^r^-nak köszönjük.

Leszármazási elmélet vagy eredettan. 
Lamarck (1809). Az első beható kísérletet a 
transzformizmus tudományos megalapítására a 
19. század kezdetén a nagy franczia természet
filozófus, Lamarck János, kollegájának, Cuvier- 
nek, legjelentősebb ellenfele Párisban, tette meg. 
Már 1802-ben «szemlődéseiben az élő természet
testek fölött» kimondotta az úttörő eszmét a fajok 
nem-állandóságáról és változásáról, melyet aztán 
1809-ben magvas könyvének két kötetében a «Phi
losophie zoologique»-ban, behatóan megállapított. 
Itt fejtette ki Lamarck először — szemben az ural
kodó species-dogmával — azt a helyes gondo
latot, hogy a szerves «faj vagy nem» művészi 
elvonás, relativ értékű fogalom, épugy, mint a 
fölérendelt fogalmak, a nem, család, rend és 
osztály. Azt állitá továbbá, hogy minden faj válto
zékony s igen hosszú időköz folyamán átváltozással 
keletkeztek. A közös törzsformák, melyekből ezek 
keletkeztek, eredetileg igen egyszerű s alacsony 
szervezetek voltak; az elsők s legidősebbek ős- 
nemzés folytán jöttek létre. Mig öröklés által a 
generációsorokban a típus állandóan megmaradt, 
másrészt alkalmazkoélás, szokás és a szervek 
gyakorlata folytán a faj lassankmt megváltozott. 
A mi emberi szervezetünk is e természetes módon 
lett átváltozással a majomszerü emlősök rendjéből. 
Mind e folyamatokra, mint általában minden 
jelenségre a természetben s a szellemi életben, 
Lamarck kizárólag mechanikai, fizikai és kémiai 
folyamatokat fogad el igaz, ható okok gyanánt. 
Szellemes Philosophie zoologique-ja alapot tartalmaz 
tiszta monisztikus természetrendszer számára 
fejlődéstani alapon. Zaw^r^-nak ez érdemeit 
Antropogeniám negyedik előadásában s «Termé-6*
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szetes teremtéstörténet»-em ötödik előadásában 
behatóan fejtegettem.

Azt lehetne várni, hogy e nagyszerű kísérlet 
— az eredettant vagy leszármazási elméletet 
tudományosan megalapítani, — azonnal megdön
tötte az uralkodó mítoszt a species-teremtésről s 
természetes fejlődéstannak tört utat. Azonbrn 
Lamarck szemben nagy ellenfele Cuvier konzervatív 
tekintélyével, épugy nem vihetett ki semmit, mint 
húsz évvel később kollégája, a vele egygondolko- 
dásu Géoffroy St. Hilaire. A hires harczok, 
melyeket e természetfilozófus 1830-ban a párizsi 
akadémiában Cuvier-teX megvívott, az utóbbinak 
tökéletes győzelmével végződtek. A hatalmas ki
bontakozás, melyre a biológia empirikus tanul
mánya ez időben jutott, számos érdekes felfedezés 
az összehasonlító anatómia s fiziológia terén, a 
sejtelmélet megalapítása s az ontogenia haladása 
a zoológusoknak s botanikusoknak oly bő s hálás 
munkaanyagot adtak, hogy a fajok keletkezésé
nek ezen nehéz és homályos kérdését egészen 
elfeledték. Megmaradtak a rég bevett teremtési 
dogmánál. Hisz mikor a nagy angol természet
vizsgáló, Lyell Károly 1830-ban az ő «Geológia 
alapelvei»-ben Cuvier délibábos katasztrófa elméletét 
megtámadta s a mi planétánk anorganikus termé
szetére természetes és folytonos fejlődési menetet 
mutatott ki, az ő egyszerű kontinuitás-elve a szer
ves természetre semmi alkalmazást nem nyert. A 
természetes filogenia kezdeteit, melyek Lamarck 
munkáiban hevertek, épugy elfeledték, mint a 
csirákat a természetes ontogeniához, melyeket 
ötven évvel korábban (1759) Wolff Gáspár Frigyes 
az ő generáczióelméletében adott. Itt is, ott is 
teljes félszázad múlt el, mig a természetes fejlő
désről szóló legjelentősebb eszmék a megillető 
elismerést nyerték. Csak mikor Darwin 1859-ben
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a teremtésprobléma megoldását egész más oldalról 
ragadta meg s ehhez az empirikus ismeretek 
gazdag, közben összegyűjtött kincsét szerencsésen 
értékesítette, kezdettek Lamarck-va, mint az ő 
legjelentősebb elődjére, ismét emlékezni.

A kiválási elmélet. Darwin (1859). Darwin 
Károly példátlan sikere általánosan ismert; ez őt 
ma, a 19. század végén, a századnak ha nem is 
legnagyobb, de legkiválóbb hatású természetvizs
gálójául tünteti föl. Mert korunk számos nagy 
szellemi hősei közül egy sem ért el egyetlen 
klasszikus munkával, oly hatalmas, oly mélyraható 
s oly széleskörű hatást, mint Darwin 1850-ben 
hires főmunkájával: «A fajok keletkezéséről az 
állat- és növényvilágban a tökéletesbült fajok termé
szetes tenyésztése vagy megtartása által a létért való 
küzdelemben.* Bizonyos, hogy az összehasonlító 
anatómia s fiziológia reformja Müller János-tól 
az egész biológiának uj termékeny korszakot 
nyitott meg, bizonyos, hogy a sejtelmélet megala
pítása Schleiden-X&\ és 5^w^«-tól, az ontogenia 
reformja 2ta£r-től, a szubstancia törvény megala
pítása Mayer Róbert-töi s Helmholtz-XsA elsőrangú 
tudományos tettek voltak ; de egyikük sem tett, 
sem mélységre, sem kiterjedésre, oly hatalmas, 
egész emberi tudásunkat oly átalakító hatást, 
mint Darwin elmélete a fajok természetes kelet
kezéséről. Hisz ezzel megoldotta a misztikus 
«teremtési problémád s evvel a «minden kérdések 
kérdését», a problémát az ember igaz mivoltáról 
s keletkezéséről.

Hasonlítsuk össze a transzformizmus két nagy 
megalapítóját, s akkor Lamarck nál túlnyomó 
hajlamot találunk a dedukczió-xa s tökéletes mo
nisztikus természetképvázlatára, ellenben Darwin- 
nál az indukczió uralkodó alkalmazására s az 
óvatos fáradozásra, hogy a kiválási elmélet egyes 
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részeit figyelés és kísérletezés által lehetőleg biz
tosan megalapítsa. Mig a franczia természetfilozófus 
az empirikus tudás akkori körét messze áthaladta 
s tulajdonkép a jövő kutatás programmjának 
alapját vetette meg, az angol kísérletező megfor
dítva, a nagy előnyt, az egyesitő felvilágosítási 
elvet alapította meg egy csomó empirikus ismeretre 
nézve, melyek eddig megértetlenül egybehalmo
zódtak. Világos igy, hogy Darwin sikere époly 
hatalmas, mint Lamarck e elvesző volt. Ámde 
2?^rwm-nak nemcsak az a nagy érdeme van meg, 
hogy a különböző biológiai kutatási körök ered
ményeit a kiválási tétel közös gyújtópontjában 
egyesítette, s igy egységesen megvilágította, hanem 
a kiválási tétel-ben a transzformáció ama közve
tetten okát is fölfedezte, mely Z^mar^-nak még 
hiányzott. Midőn Darwin, mint praktikus állat
tenyésztő, a mesterséges fajkiválasztás tapasz
talatait a szervezetekre a szabad természetállapot
ban alkalmazta, s a «létért való küzdelemében a 
természetes fajkiválasztás kiválogató elvét fölfe
dezte, megteremté jelentőséges kiválási elméletét, 
a tulajdonképeni darwinizmust, (v. ö. efölött Lang 
Arnold: Lamarck és Darwin kutatási utjának 
jellemzéséhez Jena 1889).

Törzstörténet (fliogenia) (1866). A számtalan 
fontos feladat között, melyeket Darwin a modern 
biológia elé állított, legelső a zoológiái s botanikai 
rendszer reformja. Ha a számtalan állat- és nö
vényfajok nem természet fölötti csoda utján «te
remtettek», hanem természetes alakulással «fej
lődtek», úgy ezek «természetes rendszere» a — 
törzsfájuk. Az első kísérletre, a rendszert ily 
értelemben átalakítani, magam vállalkoztam (1866) 
«A szervezetek általános alaktana» czimü munkám
ban. E munka első kötete (Általános anatómia) 
tárgyalta a «mechanikai tudományt a fejlődött
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formákról», második kötete (Általános fejlődéstör
ténet) a «mechanikai tudományt a keletkező for
mákról». «A szervezetek természetes rendszerének 
genealogikus átnézete» képezte az utóbbiba a 
szisztematikus bevezetést. Ez ideig «fejlődéstörté
neten» a zoológiában is, a botanikában is kizáró
lag a szerves egyén fejlődéstörténetét értették 
(embriológia s metamorfózistan). Én megalapitottam 
azt a nézetet, hogy a csiratörténettel (ontogenia) 
mint második, egyenjogú s vele szorosan egybe
kapcsolt ág, áll szemben a törzstörténet (filogenia). 
A fejlődéstörténet mindkét ága — felfogásom 
szerint — a legszorosabb okozati összefüggésben 
áll egymással; ez az öröklési s alkalmazkodási 
törvény kölcsönhatásán alapszik; ennek precziz 
és teljes kifejezése az én «biogenetikus alaptör
vényemben található.

Természetes teremtéstörténet (1868). Mi
után az uj, az «Általános alaktan »-ban lerakott 
nézetek szigorúan tudományos felfogásuk mellett 
is a szakértő kartársaknál igen kevés figyelemben 
s még kevesebb tetszésben részesültek, megkísé
reltem, hogy ennek legfontosabb részét kisebb 
népszerűbb formában nagyobb müveit olvasókörök 
számára hozzáférhetővé tegyem. Ezt tettem 1868-ban 
a «Természetes teremtéstörténet»-ben (Közérthető 
tudományos előadások a fejlődéstanról általában s 
különösen Darwin, Goethe s Lamarck fejlődésta
náról). Mig az «Általános alaktan» remélt sikere 
jogos várakozásomon jóval alul maradt, addig 
a «Természetes teremtéstörténet» sikere azt jóval 
felülmúlta. 34 év alatt tiz átdolgozott 
kiadása s tizenkét különböző forditása jelent meg. 
Nagy hiányai mellett is e könyv nagyban hozzá
járult ahhoz, hogy modern fejlődéstanunk alap
gondolatát széles körben elterjessze. Természetes, 
hogy ebben főczélomat, a természetes rendszer
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filogenetikus átalakítását, csak általános körvona
lakban jelezhettem. Azonban a filogenetikus 
rendszer kimerítő, ott hiányzó megalapítását később 
nagyobb munkában pótoltam, a «Rendszeres 
filogeniá»-ban (A szervezetek természetes rend
szerének tervezete törzstörténetük alapján). Ennek 
első kötete (1894) a protisztákat és növényeket, 
a második (1896) a gerincztelen állatokat, a har
madik (1895) a gerinczeseket tárgyalja. A kisebb 
és nagyobb csoportok törzsfáit itt oly kimerítően 
kifejtettem, amennyire azt ismereteim a három 
nagy <törzsokmány»-ról, a paleontológiáról, onto- 
geniáról s morfológiáról, megengedték.

Biogenetikus alaptörvény. A szoros okozati 
összefüggést, mely meggyőződésem szerint a 
szerves fejlődéstörténet két ága közt van, már az 
«Általános alaktaniban (az ötödik könyv végén) 
kiemeltem, mint a transzformizmus legfontosabb 
fogalmát s ennek több «tézisben a biontikus- s 
fiietikus fejlődés okozati összefüggéséről» határo
zott kifejezést adtam : «Az ontogenezis a filogene- 
zisnek rövid s gyors összefoglalása, mely az örök
lés (szaporodás) és alkalmazkodás (táplálkozás) 
fiziológiai funkczióitól függ.» Már Darwin hang
súlyozta (1859), hogy fölfedezésének mily nagy 
jelentősége van az embriológia ^megvilágítására, s 
Müller Frigyes (1864) egyetlen állatosztály, a 
krusztaceák, példáján megvilágította szellemes kis 
iratában: «Darwinnak» (1864). Magam is meg
kíséreltem egy csomó munkában kimutatni ama 
biogenetikus alaptörvény általános érvényét s 
alapvető jelentőségét, különösen a mészszivacsok 
biológiában (1872) s a «Tanulmányokban a 
gastráa-elmélethez» (1873 tói 1884-ig). Az ott fel
állított tanokat a sziklevelek homologiájáról, 
valamint a palingenia (kivonattörténet) s a celin- 
genia (zavarási történet) viszonyairól azóta egyéb
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zoológusok számos munkája megerősítette; ezek 
által lett lehetővé az egység természetes törvényét 
az állatok sokszerü csiratőrténetében kimutatni; 
ebből ered törzstörténetüknek legegyszerűbb ős
eredeti törzsformából való közös levezetése.

Antropogenia (1874). A leszármazási tan 
messzirelátó megalapítója, Lamarck, már 1809-ben 
helyesen fölismerte, hogy ennek általános érvénye 
van, s hogy tehát az ember is, mint a legfejletebb 
emlősállat, ugyanazon törzstől vezetendő le, mint 
minden egyéb mammália, s hogy ezek a törzsfa 
ugyanazon régibb ágáról, mint a többi gerinczesek. 
Már azokra a folyamatokra is rámutatott, melyek
kel az ember származása a majomtól, mint a 
legközelebbi emlőstől, tudományosan kimutatható 
lesz. Darwin, ki természetszerűleg ugyanezen 
meggyőződésre jutott, főmunkájában (1859) taní
tásának ezen a leginkább botránkozást keltő részén 
szándékosan átsiklott, s csak későbbi munkájában 
(1871) «Az ember származása és a nemi (ivari) 
kiválás» vitte ki nagy szellemességgel. Közben 
azonban már barátja, Huxley (1863) a származás
tan eme legfontosabb végkövetkezését rendkívül 
éles ésszel fejtegette híres kis iratában : «Tanú
ságok az ember helyzetéről a természetben.» Az 
összehasonlító anatómiával s ontogeniával s tá
maszkodva a paleontologia fényeire, kimutatta 
Huxley, hogy «az ember majomtól való szárma
zása» a darwinizmus szükséges következménye s 
hogy más tudományos megvilágítását az emberi 
nem keletkezésének egyáltalában nem lehet adni. 
E meggyőződésben volt már akkor Gegenbaur 
Károly is, az összehasonlító anatómia legjelentő
sebb képviselője, ki e fontos tudományt a kiválási 
elmélet következetes és éleseszü alkalmazásával 
magasabb fokra emelte.

E pithecoiden-elmélet (vagy az ember «majom-
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származástana») további következménye lett az a 
súlyos feladat, hogy ne csak a legközelebbi emlős- 
őseit az embernek kutassák ki a tertiaer korszak
ban, hanem a régebbi állati elődök hosszú sorát 
is, melyek a földtörténet korábbi időközeiben éltek 
s számtalan évmilliókon keresztül fejlődtek. E 
nagy történeti föladat hipotetikus megoldását már 
1866-ban az «Általános alaktaniban megkíséreltem 
megkezdeni; ezt tovább vittem 1874-ben Antro- 
pogeniám-'ban (I. rész: csiratörténet, II. rész: 
törzstörténet). E könyvnek ötödik átdolgozott ki
adásában (1903) az ember fejlődéstörténetének 
ugyanazon előadása van meg, mely okmányisme
retünk jelenlegi állapotánál az igazság távoli czél- 
ját személyes meggyőződésem szerint leginkább 
megközelíti; folyvást arra törekedtem, hogy mind 
a három empirikus okmányt, a paleontológiát, 
ontogeniát s mörfologiát (vagy összehasonlító 
anatómiát) lehetőleg egyformán s összefüggőleg 
fölhasználjam. Biztos, hogy az itt adott kiválási 
hipotéziseket részleteiben későbbi filogenetikus 
kutatások sokszorosan kiegészítik s helyesbítik; 
de époly biztos a meggyőződésem, hogy az 
emberi törzstörténet ott vázolt fokozata a maga 
teljességében az igazságnak megfelel. Mert a 
gerinczes kövületek történeti sorrendije teljesen meg
felel annak a morfológiai fejlődési rendnek, melyet 
az összehasonlító anatómia s ontogénia elénk tár: 
a szilurikus halakra következnek a devonikus 
szalamandrák, a karbonikus amfibiák, a permikus 
reptiliák és a meszozoikus emlősök; erre követ
keznek legelőbb a triászban a legalsóbb formák, 
az ürgyüsök (monotremák), erre a .Jurában az 
erszényesek (marsupialiák) s erre a krétában a 
legrégibb lepényesek (placentaliák). Ezek után 
legközelebb föllépnek a legrégibb tartiär-korszakban 
(eocaen) a legalsóbb primáta-ősök, a félmajmok,
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erre (a miocän-korszakban) a valódi majmok, 
még pedig a catarrhinák után legelőbb a kutya
majmok (cynopithekák), később az embermajmok 
(anthropomorphák); az utóbbi egy ágából keletkezet' 
a pliocaen-korszakban a nem beszélő majomember 
(pithecanthropus alalus) s ebből végre a beszélő 
ember.

Gerinczes őseink lánczolatánál sokkal nehezebb 
gerincztelen őseink lánczolatát kikutatni; mert 
csontváztalan testeikből nem ismerünk semmi 
megkövült maradékot; a paleontológia itt semmi 
bizonyítékot nem nyújthat. Annál fontosabbak itt 
az összehasonlító anatómia s ontogenia okmányai. 
Miután az ember csirája ugyanazon chordula- 
állapotokon megy át, mint minden más gerinczes 
embriója, miután épugy egy gastrula két szikleve
léből fejlődik, a biogenetikus alaptörvénynyel 
következtetünk a megfelelő ősformák korábbi lé
teiére (vermaliák, gastraeadok). Azonban mindenek
előtt az az alapvető tény a fontos, hogy az ember 
csirája is, mint minden egyéb állaté, eredetileg 
egy egyszerű sejtből fejlődik ; mert az a törzs sejt 
(cytula) — a megtermékenyített petesejt — két
ségtelenül rámutat megfelelő egysejtű törzsformára, 
ősrégi (laurentumi) protozoa-va.

Különben a mi monisztikus filozófiánkra meg
lehetősen közönyös, hogy állati őseink fokozatát 
részleteiben még biztosabban meg lehet-e állapítani. 
Előtte biztos történeti tényként áll az az ismeret, 
hogy az ember legelőbb a majomtól származik, 
továbbá alsóbb gerinczesek hosszú sorától. E 
pitekometra-tétel logikai, megalapítását már 1866-ban 
hangsúlyoztam az «Általános alaktan» hetedik 
könyvében (427. old.): «Az a tétel, hogy az 
ember alsóbb gerinczesekből, még pedig elsősor
ban valódi majmokból fejlődött, specziális deduk- 
czió-következtetés, mely a kiválási elmélet általános
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indukczió törvényéből abszolút szükségszerűséggel 
ered.»

Ez alapvető pitekometratétel végleges meg
állapítására s elismerésére nagyobb jelentőségűek 
az utóbbi három évtized paleontologiai fölfedezései. 
Különösen a meglepő leletek, a tertiärkorszak 
számos kihalt emlőséről, képessé tettek minket 
arra, hogy e legfontosabb állatosztály törzstörté
netét, a tojásrakó monotremáktól (ürgyüsök, kloa- 
kásak) föl az emberig, fővonásaiban megvilágítsuk. 
A lepényesek vagy placentáliák négy főcsoportja, 
a ragadozók, rágcsálók, patások s főemlősök for
mákban gazdag légiói, mély szakadékkal válasz
tódnak el egymástól, ha csak ezek képviselőit, a? 
még most is élő epigonokat vesszük szemügyre. 
Azonban e szakadékok egészen megtelnek s a 
négy légió éles különbsége egészen elmosódik, ha 
tertiär-kori kihalt elődjeiket hasonlítjuk egybe s 
ha a legrégibb tertiär-korszak eocän történet-alko
nyatába leszállunk (legalább három millió évvel 
vissza 1). Itt az emlősök nagy alosztályait, melynek 
ma több, mint 2500 faja van, csekély számú kis 
és jelentéktelen «őslepényes» képviseli; s e pro- 
choriatákban a négy szétágazó légió karaktere oly 
kevertnek s egybevegyültnek mutatkozik, hogy 
mi ezeket okos módon, csak mint azok közös 
elődjeit, jelezhetjük. A legrégibb ragadozók (ictop- 
sales), a legrégibb rágcsálók (esthonychales), a 
legrégibb patások (condylarthrales) s a legrégibb 
főemlősök (lemuravales) lényegében mind a csont
váz ugyanazon képződését mutatja s az eredeti 
placentáliák ugyanazon tipikus fogazatát 44 foggal 
(minden fél állkapcában 3 metszőfog, 1 szemfog, 
4 előzápfog s 3 zápfog); mindet agyuk csekély 
terjedelme s tökéletlen képződése jellemzi (külö
nösen a legfontosabb részé, a nagy agykéregé, 
mely csak később a miocän s pliocän epigónoknál
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fejlődött valódi «gondolkodó szerv»-vé); mindnek 
rövid csontjai s öt ujju lábai vannak, melyek a lapos 
talppal együtt jelentkeznek (plantigrada). Az eocán- 
korszak e legrégibb lepényeseinél soknál kezdetben 
kétséges volt, vájjon a ragadozókhoz, a patások- 
hoz vagy főemlősökhöz sorolják-e ! Annyira érint
keznek itt egymással a lepényesek négy nagy, 
később annyira szétágozó légiói. Ebből kétségtele
nül következik, hogy közös eredetük van egyetlen 
törzscsoportból. E prochoriaták már a megelőző 
kréta-korban éltek (több, mint 3 millió évvel 
ezelőtt!) s valószinüleg a Jura-periodus alatt ke
letkeztek rovarevő erszényesek (amphitheria) cso
portjából primitiv placenta diffusa képződéséből, 
mely a legegyszerűbb fajú lepényesbőr.

A legfontosabb azonban az összes újabb 
paleontologiai fölfedezések közt, melyek a lepé
nyesek törzstörténetét megvilágították, saját tör
zsünket, a főemlősök (primates) légióját, illeti. 
Régebben ezek kövesült maradványa igen ritka 
volt. Még Cuvier is, a paleontologia nagy meg
alapítója, haláláig (1832) azt állította, hogy a 
primateszeknek nincs kövülete, jóllehet ő maga is 
leírta egy eocán félmajom (adapis) koponyáját, 
de azt tévesen patásnak tartotta. Az utóbbi két 
évtizedben azonban meglehetős számban fedezték 
fel félmajmok és majmok jól megmaradt, megkö- 
vesült csontvázait; közöttük megtalálhatók a leg
fontosabb összekötő tagok, melyek a legrégibb 
félmajmoknak egész az emberig összefüggő ősián - 
czolatát bemutatják.

A leghíresebb s legérdekesebb ez ásatag lele
tek közt a megkövült jéivai majomember, a sokat 
vitatott pithecanthropus electrus, melyet a hollandiai 
katonaorvos, Dubois Jenő, 1894-ben fedezett föl. 
Valóban ez az a sokat keresett «missing link», 
az állítólagos hiányzó tag a primáták ama lánczolatá-
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ban, mely a legalsóbb katarrhina-maj ómtól a leg
jobban fejlett emberig szakadatlanul húzódik. A 
nagy jelentőséget, melylyel e csodás lelet bir, 
kimerítően fejtegettem előadásomban: «Jelenlegi 
ismereteinkről az ember eredetéről», melyet a 
negyedik nemzetközi zoologus-kongresszuson, Cam- 
bridgeben, 1898. augusztus 26-án tartottam. A 
paleontologia, mely a kövületek képződésének s 
megmaradásának föltételeit ismeri, a pithecanthro
pus fölfedezését a legszerencsésebb véletlenek 
egyikének tekinti. Mert hisz a majmok, mint fán- 
lakók, haláluk után (ha csak véletlenül nem estek 
a vízbe) csak ritkán jutnak oly körülmények közé, 
melyek csontvázuk megmaradását s megkövülését 
megengedik. Ez ásatag jávai majomember lelete 
által tehát a paleontologia részéről is az «ember
nek majomtól való származása» ép oly világosan 
s határozottan bebizonyult, mint már korábban 
az összehasonlító anatómia s ontogenia bizonyítékai 
alapján; csakugyan, törzstörténetünk minden lé
nyeges okmánya kezeink között van.
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A jelenségek, melyeket általán a lelki élet 

vagy pszichikai működés fogalma alatt egybefog
lalnak, minden általunk ismert jelenségek közt 
egyrészt a legfontosabbak s a legérdekesebb, 
másrészt a legbonyolultabbak s legrejtvényesebbek. 
Miután maga a természetismeret, az itt következő 
filozófiai tanulmányok feladata, a lelki élet egy 
része, s miután vele együtt az anthropologia is, 
épugy, mint a kozmológia, a «psziché» helyes 
megismerését tűzi föltételül, a pszichológiát, a 
valóban tudományos lélektant, bátran tekinthetjük 
minden egyéb tudomány alapjának s föltételének; 
más oldalról tekintve, ez maga szintén egy része
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a filozófiának, vagy a fiziológiának vagy az antro
pológiának.

Természetszerű megalapításának nagy nehéz
sége azonban abban van, hogy a pszichológia 
viszont az emberi szervezetnek, s mindenekelőtt 
az agynak, mint a lelki élet legfontosabb szervé
nek, pontos ismeretét tételezi föl. Mégis az u. n. 
«pszichologusok» nagy számának ismerete a psziché 
ez anatómiai alapzatáról igen tökéletlen vagy 
éppen semmi, s igy világosodik meg az a sajná
latos tény, hogy egy tudományban sem uralkodnak 
annyira ellentmondó s tarthatatlan képzetek tulaj
don fogalmáról s lényeges feladatáról, mint éppen a 
pszichológiában. E zavar az utóbbi három évtized
ben annál érezhetőbb lett, mennél inkább növelte 
az anatómia s fiziológia nagyszerű haladása isme
reteinket a legfontosabb lelki-szervnek alkatáról s 
működéséről.

A lélektan módszerei. Meggyőződésem 
szerint az, amit mi «lélek»-r\ek nevezünk, való
ságban nem egyéb, mint természeti jelenség. 
Ennélfogva a pszichológiát én a természettudo
mány — még pedig a fiziológia — egy ágának 
tekintem. Ezért már előre hangsúlyozom, hogy itt 
semmi más kutatási utat nem alkalmazhatunk, 
mint a többi természettudományokban; azaz első
sorban a megfigyelést és a kísérletezést, másod
sorban a fejlődéstörténetet, harmad sorban a meta
fizikai elmélkedést, mely induktiv és deduktív 
következtetésekkel a jelenség ismeretlen «mivoltát» 
lehetőleg megközelíteni iparkodik. Ennek elvi 
megítélését illetőleg itt mindenekelőtt egyenesen a 
dualisztikus és monisztikus nézetek ellentétét kell 
élesen szemügyre vennünk.

Dualisztikus pszichológia. A lelki élet álta
lánosan uralkodó felfogása, mely ellen mi har- 
czolunk, lelket és testet két különböző «lény»-x\ek
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tekinti. E két lény egymástól függetlenül is meg
lehet s nincs szükségszerüleg egymáshoz kötve. 
A szerves test halandó anyagi lény, kémiailag 
összetéve élő plazmákból s ezekből keletkezett 
összekötésekből (plazmaképződményekből). A lélek 
ellenben halhatatlan, anyagtalan lény, szellemi 
működtető, melynek rejtélyes működése teljesen 
ismeretlen előttünk. E közönséges felfogás tehát 
tisztán spiritualisztikus s elvi ellentéte bizonyos 
értelemben materialisztikus. Egyszerre transzcen
dens és szupranaturalisztikus; mert hisz azt állítja, 
hogy vannak erők, melyek anyagi alap nélkül 
megvannak s működnek; arra a föltevésre támasz
kodik, hogy a természeten kívül és fölött van 
valamely «szellemi világ», anyagtalan világ, mely
ről tapasztalás utján semmit sem tudunk s termé
szetünk szerint nem is tudhatunk.

E hipotetikus «szellemi világ», mely az anyagi 
testek-világától teljesen független lenne s melynek 
elfogadásán a dualisztikus világnézet egész mes
terséges épülete nyugszik, tisztára a költői fantázia 
szüleménye; s ez szól a misztikus, vele szorosan 
egybefüggő, «a lélek halhatatlanságá»-ban, való hitről 
is, melynek tudományos tarthatatlanságát majd még 
különösebben kimutatjuk (a 11. fejezetben). Ha 
az ezen mondakörben uralkodó hit képzetek tényleg 
be lennének bizonyítva, akkor az illető jelenségek
nek nem kellene a szubstanciatörvény-nök aláren
delve lenniök; azonban a legfőbb kozmológiai 
alaptörvény ez egyetlen kivételének a szerves 
földtörténet folyamán csak igen későn kellett 
mutatkoznia, miután csak az ember és a főbb 
állatok «lelkére» vonatkozik. A «szabad akarat», 
dogmája is, a dualisztikus pszichológia más lénye
ges része, az univerzális szubstancia-törvény- 
nyel teljesen kiegyezhetetlen.

Monisztikus pszichológia. A lelkiélet termé- Világpioblemák. 7
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szeles felfogása, melyet mi képviselünk, ebben 
ellenkezőleg egy csomó életjelenséget lát, melyek 
a többihez hasonlóan egy megszabott anyagi 
tárgyhoz vannak kötve. Minden pszichikai műkö
dés ez anyagi alapját, mely nélkül az (a működés) 
el nem képzelhető, egyelőre pszichoplazmá-nak 
nevezzük, és pedig azért, mert a kémiai analízis 
kimutatta, hogy olyan test az, mely a plazma-testek 
csoport ába tartozik, azaz azon fehérje-szerű szén
egyesülésekhez, melyek minden életfolyamat alap
ját képezik. A főbb állatoknál, melyeknek ideg
rendszerük s érzékszerveik vannak, a pszicho- 
plazmából szétosztódás utján lett a neuroplazma, 
az idegszubstancia. Felfogásunk ebben az értelem
ben materialisztikus. Egyúttal azonban empirikus 
és naturalisztikus is; mert hisz tudományos 
tapasztalataink még semmi erővel nem ismertettek 
meg, mely az anyagi alap híjával van és semmi 
«szellemi világ»-gal, mely a természeten kivül 
vagy a természet fölött állana.

A többihez hasonlóan a lelki élet természet
jelenségei is alá vannak vetve a legfelsőbb, min
denen uralkodó szubstancia-törvényinek', e területen 
sincs e legfőbb kozmológiai alaptörvény alól semmi 
kivétel (V. ö. 12. fej.). Az alsóbb lelki élet folya
matai az egysejtű protisztáknál s a növényeknél 
— de az alsóbb állatoknál is, — ingerlékenységük, 
reflex-mozgásaik, érzékenységük, önfentartásért 
való küzdelmük, közvetetlenül függ a sejtjeik plaz
májában végbemenő fiziológiai folyamatoktól, 
fizikai s kémiai változásoktól, mel) ek részint 
öröklésre, részint alkalmazkodásra vezethetők vissza. 
De ugyanezt kell állítanunk a főbb állatok s az 
ember magasabb lelkimüködéséről is, a képzetek 
és fogalmak képződéséről, az ész és az öntudat 
csodás jelenségeiről; mert ez utóbbiak filogene
tikusán amaz elsőkből fejlődtek, és csak az inte-
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grációnak v.°gy centralizációnak, a korábban elvált 
funkcziók asszocziáiásának vagy egyesülésének 
magasabb foka emeli őket e csodás magaslatra.

A pszichológia fogalmai. Minden tudo
mányban joggal első feladat annak a tárgynak, 
melyet vizsgálnunk kell, világos fogalommeghatáro
zása. Azonban ez első feladat megoldása egy 
tudományban sem oly nehézkes, mint a lélektan
ban, s e tény annál csodásabb, mert hisz a logika, 
a fogalomképződések tana, maga is csak egy 
része a pszichológiának. Ha mindazt egybevetjük, 
amit a lélektan alapfogalmáról minden idők leg
tekintélyesebb filozófusai s természetvizsgálói 
kimondottak, szinte elfulladunk az ellentmondó 
nézetek káoszában. Mi tulajdonkép a «lélek I» 
Mi viszonyban van a «szellem»-hez ? Mi jelentősége 
van tulajdonkép az «öntudatának ? Mi különbség 
«érzet» és «érzéke közt ? Mi az «ösztön» ? Mi 
viszonyban van a «szabad a£ara/»-hoz ? Mi a 
«képzet! Mi a különbség «értelem» és «ész» között? 
S mi tulajdonkép a «kedély» ? Mi vonatkozásban 
van mind e «lelki jelenség a testtel» ! Ezen és 
sok más ehhez csatlakozó kérdésekre a feleletek 
a képzelhető legelütőbbek; nemcsak hogy a leg
jelentősebb tekintélyek nézetei messze elágaznak 
e fölött egymástól, hanem gyakran egy és ugyanaz 
a tudományos tekintély nézeteit saját pszichológiai 
fejlődése folyamán teljesen megváltoztatta. Sok 
gondolkodónak ezen «pszichológiai metamorfózisa» 
bizonyára nem kevéssel járult a fogalmak kolosz- 
szális zavarához, mely a lélektanban nagyobb 
mértékben uralkodik, mint az ismeret bármely 
más terén.

Pszichológiai metamorfózisok. Az objektiv 
és szubjektív pszichológiai szemlélődések ily teljes 
fölcserélésére a legérdekesebb példát éppen a német 
filozófia legbefolyásosabb képviselője Kant lmma-7*
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nuec, mutatja. Az ifjukoru, valóban kritizáló Kant 
azon meggyőződésre jutott, hogy a miszticizmus 
három nagyhatalma — «isten, szabadság és hal
hatatlanság» — a «tiszta ész» fényében meg nem 
állhat; az idős, dogmatikus Kant ellenben úgy 
találta, hogy e három főkisértet a «gyakorlati ész 
követelménye» s ekként nélkülözhetetlen. Mennél 
inkább hirdeti újabban a neokantianusok tekintélyes 
iskolája, hogy a modern metafizika borzasztó zűr
zavarából egyetlen mentséga «visszatérés Tfo^Ahoz», 
annál világosabban mutatkozik az ellentmondás az 
ifjú és az idős Kant alapnézetei között; később 
még e dualizmusra visszatérünk.

Hasonló mélyreható változásra nyújt érdekes 
példát két igen hires természetvizsgáló, Virchow 
R. és Du Bois-Reymond E.; az ő pszichológiai 
alapnézeteik metamorfózisát annál kevésbbé szabad 
mellőznünk, mert mindkét berlini biológus több, 
mint 40 év óta Németország legnagyobb egyetemén 
szerfölött jelentékeny szerepet játszott s a modern 
szellemi életre úgy közvetlenül, mint közvetve 
mélyreható befolyást gyakorolt. Virchow Rudolf 
a celluláris-patologia érdemes megalapítója, tudo
mányos működése legjobb idején, a 19. század 
közepe felé (s különösen würzburgi tartózkodása 
alatt, 1849 tői 1856 ig) tiszta moniszta volt; a leg
jelentősebb képviselői közé tartozott akkor az ujjan 
ébredt materializmus-nak, melyet az 1855. év 
folyamán különösen két hires, majdnem egy idő
ben megjelent munka indított meg: Büchner Lajos: 
«Erő és anyag» s Vogt Károly'. «Köhlerglaube 
und Wissenschaft». Ez időben Virchow általános 
biológiai nézeteit az ember életfolyamatáról — vala
mennyit mechanikai természetjelenségek gyanánt 
felfogva! — kitűnő czikksorozatban az általa kia
dott «Archiv für pathologische Anatomie» első 
köteteiben rakta le. Ez értekezések közt s azok
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közt, melyekben akkori monisztikus világnézetét a 
legvilágosabban egybefoglalta, a legjelentősebb : 
«Die Einheitsbestrebungen in der wissenschaftlichen 
Medicin» (1849). Bizonyára megfontolva s annak 
filozófiai értékéről meggyőződve történt az, hogy 
Virchow 1856-ban ezt az «orvostani hitvallását 
«Gesammelten Abhandlungen zur wissenschaft
lichen Medicin» czimü gyűjteménye élére tette. 0 
ebben a mi mai monizmusnak alapvető elveit 
époly világosan s határozottan képviseli, mint azt 
én itt a «világrejtvények» megoldásara vonatkozólag 
előadom ; védelmezi a tapasztalati tudomány egye* 
dülvaló jogosultságát, melynek egyetlen megbízható 
forrása az érzéki tevékenység s az agyműködés ; 
ép ily határozottan harczol az antropologiai dua
lizmus, az ugyn. kinyilatkoztatás s a «transzcen- 
dentizmus» s ennek két útja ellen: «hit és 
antropomorfizmus». Mindenekelőtt hangsúlyozza 
az antropologia monisztikus jellegét, az elválaszt
hatatlan összefüggést szellem és test, erő és anyag 
közt; előszava végén (4. oldj kimondja a tételt: 
«Az a meggyőződésem, hogy soha nem leszek 
olyan helyzetben, hogy az emberi lény egységének 
tételét s ennek következményeit kétségbe vonjam». 
Sajnos, e «meggyőződés» súlyos tévedés volt; 
mert 28 évvel később Virchow egészen ellentétes 
elvi nézeteket képviselt; ez abban a sokat vitatott 
beszédben, «A tudomány szabadságáról a modern 
államban», történt meg, melyet 1877 ben a ter
mészetvizsgálók gyülekezetén Münchenben tartott 
s melynek támadásait én «Szabad tudomány és 
szabad tanítás» czimü iratomban utasítottam vissza.

A legfontosabb filozófiai alaptételek tekinteté
ben hasonló ellentmondásokat mutatott Du Bois- 
Reymond Emil is s ezzel a dualisztikus iskoláknak 
s különösen az ecclesia militans-nak hangos 
tetszését vívta ki. Mennél inkább képviselte a
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berlini akadémiának e hires szónoka általánosság
ban a mi monizmusunk alapelveit; mennél többel 
hozzájárult ő maga a vitaiizmus s a transzcendens 
életfölfogás megczáfolásához, annál hangosabb 
volt az ellenfél győzelmi kiáltása, midőn 1872-ben 
nagyhatású /^^r^^m^-beszédében az «öntu
datot megoldhatatlan világrejtvénynek nyilvání
totta ki s mint természetfölötti jelenséget, egyéb 
agy funkciókkal szembeállította. Erre később (a 10. 
fejezetben) visszatérek.

Objektiv és szubjektív pszichológia. Sok 
lelki jelenségnek s különösen az öntudatnak egé
szen sajátos természete természettudományi vizs- 

; gáiódási módszerünknek bizonyos változásait s 
módosításait tételezi föl. Különösen fontos itt az 
a körülmény, hogy a szokásos objektiv, külső 
megfigyeléshez még az introspektiv módszernek is 
járulnia kell, a szubjektív, belső megfigyelésnek, 
mely az «én»-nek az öntudatban való tükröző
dését föltételezi. Az «én-nek e közvetlen bizonyos
ságából» indul ki a legtöbb pszichológus : «Cogito, 
ergo sum!» «Gondolkodom, tehát vagyok». Először 
ezen ismeret-utra vessünk egy tekintetet s csak 
aztán az egyéb, ezt kiegészítő módszerekre.

Introspektiv pszichológia (a lélek önmeg- 
flgyeiése). Mindazon ismeretek legnagyobb része, 
amelyeket az ember lelki életéről évezredek óta 
számtalan könyvben leírtak, introspektiv lélek- 
kutatáson, azaz önmegfigyelésen nyugszik s a 
következtetéseken, melyeket e szubjektív, «belső 
tapasztalatok» asszociálisából s bírálatából levon
tunk. Csupán ez az introspektiv ut az egyetlen 
lehetséges a lélektan egy fontos részénél, főleg 
az öntudat vizsgálatánál; ez agyműködésnek tehát 
egészen sajátos helyzete van s mindennél nagyobb 
mértékben forrása lett számos filozófiai tévedésnek 
(V. ö. 10. fej.). Azonban elégtelen s teljesen töké-
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letten s hamis képzetekre vezet az, ha szelle
münk ez önmegfigyelését megismerésének legfon- 
tosabb vagy egyáltalában egyetlen forrásának 
tekintjük, mint azt számos tekinté.yes filozófus 
tette. Mert a lelki élet legfontosabb jelenségeinek 
nagy része, mindenekelőtt az érzéki működések 
(látás, hallás, szaglás stb.), továbbá a beszéd, 
csak ugyanazon utón kutatható ki, mint a szer
vezet minden egyéb életműködése, azaz először a 
szerv alapos anatómiai vizsgálatával, másodszor 
a tőle függő működések pontos fiziológiai analízi
sével. Hogy a lelki működés e «külső megfigye
lésiét véghez vigyük s evvel a «belső megfigye
lés» jelenségeit kiegészítsük, az ember anatómiá
jának s hisztologiájának, ontogeniájának s 
fiziológiájának alapos ismeretére van szükségünk. 
Az antropológiának e nélkülözhetetlen alapjáról a 
legtöbb ugyn. «pszichológus»-nak semmi vagy 
nagyon tökéletlen az ismerete; még arra sem 
képesek tehát, hogy akár saját lelkűkről is 
kielégitő képzetet szerezzenek. Ehhez járul az a 
rossz körülmény is, hogy e pszichológusok magasra 
becsült saját lelke rendszerint egy elsőfajú kultur- 
ember egyoldalulag kiképzett (ha spekulatív sport
jában magasra is fejlődött) pszichéjét mutatja, 
tehát utolsó z^Za^ját egy hosszú fiietikus fejlő
dési sornak, melynek számos régibb és alsóbb 
előfutárja nélkülözhetetetlen a helyes megértésre, 
így érthető, hogy a hatalmas pszichológiai irodalom 
legnagyobb része ma értéktelen makulatúra. Bizo
nyos, hogy az introspektiv módszer szerfölött 
értékes és nélkülözhetetlen, azonban föltétien 
szüksége van egyéb módszerek közreműködésére 
s kiegészítésére.

Exakt pszichológia. Mennél gazdagabban 
kifejlődtek századunk folyamán az emberi ismeretfa 
különböző ágai, mennél tökéletesebbek lettek az
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egyes tudományok különböző módszerei, annál 
inkább növekedett a törekvés, ezeket exakt tá 
formálni, azaz a jelenségeket lehető pontosan 
empirikusan megvizsgálni, s az ebből levezetendő 
törvényeket a lehető legélesebben, ha csak lehet, 
matematikailag formulázni. Utóbbit azonban az 
emberi tudásnak csak kis részénél lehetett elérni, 
kiválólag azon tudományoknál, amelyeknél a fő
dologban mérhető nagyság-meghatározásokról 
van szó: első sorban a matematikában, aztán az 
asztronómiában, a mechanikában, egyáltalán a 
fizika és kémia nagy részében. E tudományokat 
ezért szükebb értelemben vett exakt tudományok
nak is nevezik. Tehát nem helyes és csak félre
vezet, ha minden természettudományt « exakt »-nak 
tekintenek, s szembeállítják vele az egyéb, név
szerint a történeti s a «szellemi tudományokat». 
Mert époly kevéssé lehet, mint az utóbbiakat, a 
természettudományok nagy részét is valóban exakt 
tárgyalni; különösen érvényes ez a biológiára s 
ebben különösen a pszichológiára. Miután ez 
utóbbi csak része a fiziológiának, neki is ennek 
alapvető ismeret-utján kell járnia. A lelki élet 
tényleges jelenségeit lehetőleg pontosan empirikusan 
kell kimutatni, megfigyeléssel és kísérletezéssel; 
s ebből kell a psziché törvényeit induktiv és 
deduktiv következtetésekkel levezetni s lehető 
élesen formulázni. Azonban ennek matematikai 
formulázása — könnyen érthető okokból — csak 
igen ritkán lehetséges; nagy sikerrel csak az 
érzékek fiziológiájának egy részénél vihető ki; 
ellenben az agy-fiziológia legnagyobb részére nem 
alkalmazható.

Psziehofizika. A pszichológia egy kis részét, 
mely az «exakt» tudományokra hozzáférhetőnek 
mutatkozik, húsz év óta nagy gonddal tanulmá
nyozzák s különös tanulmány rangjára emelkedett
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föl e néven: pszichofizika. Ennek megalapítói, 
Fechner Tivadar s Weber Ernő Henrik fiziológiások 
Lipcsében, legelébb megvizsgálták pontosan az 
érzetek függését a külső, az érzékszervekre ható 
ingerektől s különösen a quantitativ viszonyt az 
inger-erősség s az érzet intenzitás közt. Azt 
találták, hogy érzetnek fölébresztésére határozott 
minimális inger-erősség szükséges (az «inger
hullám») s hogy az adott ingernek mindig bizo
nyos összegig (a «különbözeti hullám*) meg kell 
változnia, mielőtt az érzet észrevehetőleg megvál
toznék. A legfontosabb érzéki érzetekre (látás, 
hallás, tapintás) érvényes az a törvény, hogy 
változása az ingererősség változásával aránylagos. 
Ez empirikus «Weber-féle törvény»-ből vezette le 
Fechner matematikai műveletekkel «pszichofizikai 
alaptcrvény»-ét, mely szerint az érzet-intenzitás 
aritmetikai haladványban, ellenben az ingererősség 
geometriai haladványban nő. Azonban e Fechner- 
féle törvényt, épugy, mint az egyéb pszichofizikai 
«törvényeket», többszörösen megtámadták s mint 
«nem exakt»-okat, kétségbe vonták. Mindenesetre, 
azokat a nagy várakozásokat, melyekkel húsz 
évvel ezelőtt üdvözölték, a modern «pszichofizika» 
nem töltötte be; lehető alkalmazásának területe 
szerfölött korlátolt. Azonban elvileg azért van nagy 
értéke, mert vele a fizikai törvények szigorú 
érvényét az ugyn. «szellemi élet» egy, ha nagyon 
kis területén is kimutatták — mely érvényt a 
materialisztikus pszichológusok elvileg a lelki élet 
egész terére már rég igénybevették. Az «exakt 
módszer» itt is, mint a fiziológia sok egyéb terén, 
elégtelennek s kevésbbé gyümölcsözőnek bizonyult; 
bár elvileg feléje kell törni, de a legtöbb esetben, 
sajnos, nem alkalmazható. Sokkal kiadóbbak az 
összehasonlító s a genetikus módszerek.

Összehasonlító pszichológia. A föltűnő
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hasonlóság, mely az ember s a főbb állatok — 
különösen a legrokonibb emlősök — lelki életében 
fennáll, rég ismert tény A legtöbb természetnép 
még ma sem tesz a két pszichikus jelenség-sor 
között lényeges különbséget, amint azt már az 
általánosan elterjedt állatmesék, a régi mondák s 
a lélekvándorlás képzete bizonyítják. A klasszikus 
ókor legtöbb filozófusa is meg volt erről győződve 
s az emberi s állati psziché közt semmi lényeges 
qualitativ, hanem csak quantitativ különbséget 
fedezett föl. Már Plato, aki először nyilvánította 
ki az alapvető különbséget test és lélek között, 
lélekvándorlásában egy és ugyanazon lelket (vagy 
«eszmét») különböző állat- és embertesteken ván
dorokat keresztül. Csak a kereszténység, mely az 
istenhittel szorosan egybekapcsolta a halhatatlansági 
hitet, vitte keresztül a halhatatlan ember-lélek s a 
halandó állat-lélek elvi szétválasztását. A dualisz
tikus filozófiában mindenekelőtt Descartes (1643) 
befolyásával jutott érvényre ; ő azt állította, hogy 
csak az embernek van valódi «lelke» s ezzel érzete 
és szabad akarata, ellenben az állatok automaták, 
akarat és érzet nélkü i gépek. Azóta a legtöbb 
pszichológus — pl. Kant is — az állatok lelki 
életét egészen elhanyagolta s a pszichológiai 
tanulmány csak az emberre szorítkozott; az emberi, 
legtöbbnyire tisztán introspektiv pszichológia híjával 
volt a termékenyítő összehasonlításnak s ezért 
ugyanazon az alacsony állásponton maradt, melyen 
az emberi morfológia volt, mielőtt Cuvier az 
összehasonlító anatómia megalapításával «filozófiai 
természettudomány» magaslatára emelte.

Allat-pszichologia A tudományos érdeklő* 
dés az állatok lelkiélete iránt csak a 18-ik század 
második felében éledt föl ujjonan, összefüggésben 
a rendszeres zoologia s fiziológia haladásával. Kü
lönösen serkentőleg hatott Reimarus irata : «Általá-
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nos szemlélődések az állatok ösztönéről» (Hamburg 
1760). Azonban mélyebb tudományos kutatás csak 
a fiziológia alapvető reformja által lett lehetséges, 
melyet a nagy berlini természetvizsgálónak Müller 
János-nek köszönünk. E szellemes biológus, a 
szerves természet, morfológia s fiziológia egész 
területét egyaránt átfogván, fejtette először ki a meg
figyelés és kísérletezés exakt módszerei-X a fizio
lógia minden terén keresztül s egyúttal geniális 
módon egybekapcsolta az összehasonlító módszer- 
rel; ezeket épugy alkalmazta a legtágabb értelem
ben vett lelkiéletre (beszéd, érzékek, agyműködés), 
mint minden egyéb életjelenségre. «Az ember fizio
lógiájának kézikönyve» (1840) hatodik könyve 
speciálisan a «lelki életről» tárgyal s 80 oldalon 
számos igen fontos pszichológiai szemlélődést 
tartalmaz.

Az utolsó negyven évben az állatok össze
hasonlító pszichológiájáról számos irás jelent meg 
nagyrészt azon lökéstől ösztönöztetve, melyet 1859- 
ben Darwin Károly a fajok eredetéről szóló 
könyvével adott s a fejlődés elméletnek a pszi
chológia terére való bevezetéssel. A legfontosabb 
írások szerzői: Romanes és Lubbock 1. Angliában, 
Wund W, Büchner L, Schneider G. H, Schulze 
Frigyes és Groos Károly Németországban, Es pinas 
Alfréd s Jourdan E. Francziaországban, Vignoli 
Tito stb. Itáliában.

Jelenleg Németországban a legjelentősebb 
pszichológusok egyike Wundt Wilmos Lipcsében; a 
legtöbb filozófussal szemben az a megbecsülhet- 
len előnye van, hogy alapos zoológiái, anatómiai 
s fiziológiai képzettséggel bir. Mint korábban 
Helmholtz segédtanára és tanítványa, Wundt 
korán megszokta a fizika és kémia alaptörvényeit 
a fiziológia minden terén érvényesíteni, tehát 
Müller János értelmezése szerint a pszichológiában,
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mint utóbbinak területrészében is. E nézőponttól 
vezettetve, adta ki Wundt 1863-ban értékes «Föl
olvasásait az emberi s állati lélekről». Ebben, 
mint az előszóban maga is mondja, bebizonyítja, 
hogy a legfontosabb lelki folyamatok színhelye az 
öntudatlan lélekben van, s élénkbe tár «bepillantást 
azon mechanizmus ba, mely a lélek öntudatlan 
hátterében átdolgozza azokat az ösztönzéseket, 
melyek a külső benyomásokból erednek.» Ami 
azonban Wundt müvében nekem legfontosabbnak 
s legértékesebbnek tetszik, az, hogy «itt terjeszti 
ki először az erő megmaradásának törvényét pszi
chikai térre, s ehhez bizonyítékul az elektrofizio- 
logia számos tényét fölhasználja».

Wundt e könyvének második, lényegesen rövi
dített s teljesen átdolgozott kiadását harmincz év
vel később (1892 ben) adta ki. Az első kiadás 
legfontosabb elveit e másodikban teljesen föladta, 
s az első monisztikus álláspontját tisztán dualisz
tikussál cserélte föl. A második kiadás előszavában 
maga Wundt azt mondja, hogy az első alapos 
tévedéseitől csak lassankint szabadult meg, s 
hogy «e munkát már évek óta fiatalkori bűnnek 
tekintette», s hogy ez «ránehezült, mint valami bűn, 
melytől, bármiként is lehetséges, szabadulni akart». 
Valóban a lélektan fegfontosabb alapnézetei Wundt 
szélesen elterjedt fölolvasásainak két kiadásában, 
teljesen ellenkeznek egymással, az első kiadásban 
tisztán monisztikus és materialisztikus, a második
ban tisztán dualisztikus és spiritualisztikus. Ott 
a pszichológiát természettudomány-ként tárgyalja, 
ugyanazon alapelvek szerint, mint az összes fizio
lógiát, melynek az csak egy része; harmincz év 
múlva a lélektan rája nézve tisztán szellemi tudo
mány lett, melynek elvei s tárgyai a természettu
dományétól teljesen különböznek. Ez áttérés a 
legélesebb kifejezést az ő pszichofizikaiparalelliz-
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mus elvében találja, mely szerint jóllehet «minden 
pszichikai eseménynek valamely fizikai folyamat 
felel meg», mégis teljesen függetlenek egymástól 
és nem állanak természetes okozati összefüggésben. 
E tökéletes dualizmus testről és lélekről, termé
szetről és szellemről érthető módon élénken meg
nyerte az uralkodó iskola-filozófia tetszését s jelen
tékeny haladásként magasztalták, annál inkább, 
mert egy tekintélyes természetvizsgáló ismerte be, 
aki korábban a mi modern monizmusunk vele 
szemben álló nézeteit képviselte. Miután én magam 
több, mint negyven év óta ez utóbbi, «korlátolt» 
állásponton állok s minden jóakaratu törekvés el
lenére ettől meg nem szabadulhattam, természete
sen TF#«rf/-nak, az ifjú fiziologusnak, «ifjúkori 
bűneit» kell a helyes természetismeretnek tartanom 
s ezeket PF^íZAnak, az öreg filozófusnak ellentétes 
alapnézetei ellen erélyesen megvédelmeznem.

Igen érdekes a totális filozófiai elvcsere, mely- 
lyel itt ismét Wundt-nsX, mint előbb Kant-nöX, Du 
Bois Reymond-nól, de Baer Károly Ernö-ne\ s 
egyebeknél is találkozunk. Ifjúságukban e merész 
s tehetséges természetvizsgálók biológiai kutatásaik 
egész területét széles pillantással fogják át s buz
gón törekszenek egységes természetes ismeret-alap 
után ; öregségükben belát ák, hogy ez teljesen el 
nem érhető s ezért inkább egészen föladják. E 
pszichológiai metamorfózis mentségére természete
sen előadhatják, hogy ifjúságukban a nagy fela
dat nehézségeit nem látták s az igaz czélt félre
ismerték, csak a kor érettebb belátásával és sok 
tapasztalat gyűjtésével győződtek meg tévedéseik
ről s találták meg az igazság forrásához vezető 
igaz utat. De megfordítva azt is el lehet mondani, 
hogy a tudomány nagy emberei ifjú éveikben el- 
fogulatlanabbul s bátrabban fogtak súlyos fölada
taikhoz, hogy tekintetük szabadabb, itélőerejük
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tisztább volt; későbbi évek tapasztalai sokszor 
nem csak a gazdagításra vezetnek, hanem a be
látás elhomályositására is s az öregkorral lassan- 
kint visszaképződik az agy s egyéb szervek is. 
Ez az ismeretelméleti metamorfózis mindenesetre 
magában véve tanulságos pszichológiai tény; mert 
az «érzelmi-változás» sok más formájával együtt 
azt bizonyítja, hogy a legfőbb lelki funkciók az 
élet folyamán époly lényeges egyéni változásoknak 
vannak a ávetve, mint minden egyéb életműködés.

Néppszichologia. Az összehasonlító lélektan 
termékeny kiművelésére igen fontos, hogy a kriti
kai összehasonlítást ne korlátozzuk általában állatra 
és emberre, hanem azok lelkiéletének sokszerü 
árnyalatait is egymás mellé állítsuk. Csak ezzel 
nyerjük el tiszta megismerését a pszichikai fejlő
dés hosszú fokozatának, mely a legalsóbb, egy
sejtű életformától az emlősökig s ezek csúcsán 
föl az emberig megszakítatlanul vezet. De azon 
árnyalatok magában az emberi nemben is nagy 
befolyással vannak s a «lélektörzsfa» elágazásai 
szerfölött sokszerüek. A pszichikai különbség a 
legalsóbb rangú durva természet-ember s a leg
felsőbb rangú tökéletesedett kulturember között 
igen nagy, sokkal nagyobb, mint általában kép
zelik. E tény helyes megismerésében különösen a 
19 ik század második felén a «Természetnépek 
antropológiája» (Vaitz) vett élénk föllendülést s az 
össehasonlitó etnográfia a pszichológiára nézve 
nagy jelentőséget nyert. Sajnos, hogy ezen tudo
mány tömegesen összegyűjtött nyersanyagát elég 
kritikailag még nem dolgozták át. Mily homályos 
és misztikus képzetek vannak még itt; pl. Bastian 
Adolfnak, az ismert utazónak, ugyn. «nép gon- 
dolat»-ja tanúsítja ; e férfi legnagyobb érdeme a 
berlini «népismereti muzeum» megalapítása, azon
ban, mint termékeny iró, a kritikátlan kompilációk
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és a zavaros elmélkedések valódi szörnyetegét 
mutatja.

Ontogenetikus pszichológia. A lélektan ösz- 
szes módszerei közt mind a mai napig a leginkább 
elhanyagolt és legkevésbbé alkalmazott módszer a 
lélek fejlődéstörténete. S éppen ez a ritkán taposott 
ösvény az, mely a pszichológiai előítéletek, dogmák 
és tévedések homályos őserdején át sok igen fon
tos «lelki kérdés»-ben a legrövidebben s a legbiz
tosabban vezet tiszta belátásra. Mint a szerves 
fejlődéstörténet minden egyéb terén, itt is legelőbb 
ennek két ágát állítom szembe egymással, mely 
két ágat először 1866-ban különböztettem meg: a 
csiratörténet (ontogenia) s a törzstön énetet (phylo- 
genia). A lélek csiratörténete, az egyéni vagy 
biontikus pszíchogenia, vizsgálja a lélek lassankénti 
sfokozatos fejlődését az egyes személyekben s meg
ismerni törekszik azt a törvényt, melytől ez a fej
lődés okozatilag függ. Az ember lelki életének egyik 
szakaszáért már évezredek óta sokat tettek; mert 
hisz az észszerű pedagógia kénytelen volt korán 
maga elé tűzni azt a föladatot, hogy teoretikusan 
megismerje a gyermeki lélek fokozatos fejlődését 
és képességét a művelődésre, mely gyermeki lélek 
harmonikus kiképzését és vezetését gyakorlatilag 
keresztülvinni szándékozott. Azonban a legtöbb 
pedagógus idealisztikus és dualisztikus filozófus 
volt és föladatához már előre a spiritualisztikus 
pszichológia régimódi előítéletével fogott. E 
dogmatikus iránnyal szemben csak néhány év
tized óta jutott a természettudományi módszer az 
iskolában is nagyobb érvényre ; most inkább fára
doznak azon, hogy a gyermeki lélek megítélésénél 
alkalmazzák a fejlődéstan alapelveit. Hisz a gyer
meki lélek egyéni nyersanyaga szülőktől és a 
nagyszülőktől való öröklés-seX qualitiv már előre 
meg van adva; a nevelésnek az a szép
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föladata van, hogy azt értelmi tanítás és erkölcsi 
nevelés, tehát alkalmazkodás utján, gazdag virág
zásra fejlessze. Legkorábbi pszichikai fejlődésünk 
ismeretének alapján először Preyer Vilmos (1882) 
vetette meg érdekes iratában : «A gyermek lelke, 
megfigyelések az ember szellemi fejlődéséről élete 
első éveiben».

Az egyéni psziché későbbi fokozatainak 
és metamorfózisainak megismerésére még sok tenni
való maradt hátra; a biogenetikus alaptörvény 
helyes, kritikai alkalmazása itt is a tudományos 
értelem biztos vezércsillagának kezd bizonyulni 
(V. ö. Kroell Hermann, Der Aufbau der mensch
lichen Seele, 1900).

Filogenetikus pszichológia. A magasabb fej
lődés uj, termékenyítő korszaka vette kezdetét a pszi
chológiára, valamint minden egyéb biológiai tudo
mányra, midőn negyven évvel ezelőtt Darwin 
Károly a fejlődéstan alapelveit alkalmazta rájuk. 
A fajok eredetéről (1859) szóló korszakos mun
kájának hetedik fejezete az ösztön-ne\ foglalkozik; 
benn van az az értékes kimutatás, hogy az állatok 
ösztönei, minden egyéb életműködéshez hasonlóan, 
engedelmeskednek a történeti fejlődés általános 
törvényeinek. Az egyes állatfajok speciális ösztönei 
alkalmazkodás-sál képződnek s e «szerzett elvál
tozások» tfraéZ^'Sel származnak át az utódokra ; 
ezek megtartásánál és kiképzésénél a «létért való 
küzdelem» utján beállott természetes kiválás époly 
nevelő szerepet játszik, mint minden egyéb fizio
lógiai működés transzformációjánál. Később Darwin 
ez alapvető nézetet több munkában kifejtette, hogy 
az egész szerves világon keresztül a «szellemi 
fejlődés» ugyanazon törvényei uralkodnak, az em
bernél épugy, mint az állatoknál s ezeknél épugy, 
mint a növényeknél. A szerves világ egysége, mely 
annak közös eredetéből kiviláglik, érvényes tehát
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a lelki élet egész területére is, az egysejtű szerve
zettől föl egész az emberig.

Darwin pszichológiájának további kifejtését 
s annak különös alkalmazását a lelki élet minden 
egyes terére, a kiváló angol természetvizsgálónak 
Romanes Györgynek köszönhetjük. Sajnos, korai, ha
mar bekövetkezett halála magakadályozta annak 
a nagy munkának befejezésében, melyben az ösz- 
szehasonlitó lélektan minden egyes részét a monisz
tikus fejlődéstan értelmében egyaránt kidolgozni 
akarta. E munka két megjelent része az összes 
pszichológiai irodalom legértékesebb termékei közé 
tartozik. Mert hiven modern monisztikus természet 
vizsgálatunk elveihez benne először foglalta egybe 
s rendezte azon legfontosabb tényeket, melyeket 
évezredek folyamán megfigyelés és kísérletezés 
utján az összehasonlító lélektan terén empirikusan 
megállapítottak; másodszor ezeket objektiv kritiká
val megvizsgálja s czélszerüen csoportosítja; s 
harmadszor levonja ezekből azokat az észbeli kö
vetkeztetéseket a pszichológia legfontosabb általá
nos kérdéseiről, melyek modern monisztikus világ
nézetünk alapelveivel megegyeznek. Romanes mü
vének első kötete (440 oldal, Lipcse, 1885) e 
czimet viseli «A szellemi fejlődés az állatvilágban» 
s természetes összefüggésben mutatja be a pszi
chikai fejlődés hosszú fokozatát az állatvilágban a 
legalsóbb állatok legegyszerűbb érzeteitől s ösztö
neitől az öntudat és ész legtökéletesebb jelenségéig 
a legfelsőbb állatoknál. Benne sokat közöl Darwin 
hátrahagyot iratából «Az ösztönről», s egyúttal 
«mindannak, amint erről a pszichológia terén ír
tak, teljes gyűjteményét» adja.

Romanes müvének második és fontosabb 
része (430 oldal, Lipcse, 1893) «Az ember szel
lemi fejlődését és az emberi képesség eredetét» 
tárgyalja. Ebben az éles eszü pszichológus meg-Világproblémák. 8
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győzőén beigazolja, «hogy a pszichológiai korlát 
állat és ember közt le van győzve» (!), hogy az 
ember értelmi gondolkodása s elvonási képessége 
lassankint fejlődött a legrokonibb emlősök nem ér
telmi gondolkodásának s képzeteinek előfokából. Az 
ember legfőbb szellemi működései, ész, beszéd és 
öntudat, azoknak a primatesz-ösök (majmok és fél
majmok) rendjében levő alsóbb előfokából fejlődtek 
Az ember egyetlenegy «szellemi működést» sem 
fejt ki, mely kizárólag az ő sajátsága; egész szel
lemi élete a legrokonibb emlősökétől csak fokozat
ban, nem fajban, csak quantitativ, nem qualitativ 
különbözik.

Könyvem olvasóját, kit e nagyfontosságu 
«lelki kérdés» érdekel, Romanes alapvető munkájá
hoz utasítom. Majdnem minden nézetben és meg
győződésben teljesen egyetértek vele és Darwin
nak Ha némi látszólagos ellentét találkozik e 
szerzők és az én korábbi fejegetéseim közt, ak
kor ennek az oka vagy az én tökéletlen kifejezés
módomban vagy az alapfogalmak alkalmazásának 
jelentéktelen külömbségében rejlik. Egyébként e 
«fogalom-tudomány» jellemző jelei közé tartozik 
az, hogy a legfontosabb alapfogalmakról a leg
tekintélyesebb filozófusoknak elütő nézeteik vannak.

[Utóirat. Romanes halála után megjelent egy 
állítólag általa szerkesztett irat : «Gondolatok a 
vallásról» ; ez a könyv az előzőknek részben el
lentmond [— pszichológiai metamorfózis ? ? L. 
99. old.]).



HETEDIK FEJEZET.

A lélek fokozata.Monisztikus tanulmányok az összehasonlító pszichológiáról. A pszichológiai skála. Pszichoplazma és idegrendszer.Ösztön és ész.
Tartalom: A szerves természet pszichológiai egysége. A psziché anyagi alapja : a pszichop'azma. Az érzetek skálája A mozgások skálám. A reflex skálája. Egyszerű s összetett reflexek. Reflex-tevékenység s öntudat. A képzetek skálája. Öntudatlan s öntudatos képzetek. Az emlékezet skálája. Ösztönök. Elsődleges és másodlagos ösztönök. Az ész skálája. Beszéd. Indulatok és szenvedélyek. Akarat. Az akarat szabadsága.
A legnagyszerűbb haladás, melyet a 19. szá

zad második felében a pszichológia a fejlődéstan 
segítségével tett, a szerves világ pszichológiai 
egyse'ge'-nek felismerésében csúcsosodik ki. Az 
összehasonlító lélektan, egyesülve a psziché onto- 
geniájával és filogeniájával, arra a meggyőződésre 
vezetett bennünket, hogy a szerves élet — minden 
árnyalatában — a legegyszerűbb, egysejtű protis- 
tától föl az emberig, ugyanazon elemi természet
erőkből fejlődik, az érzetek és mozdulatok fizioló
giai működéséből Ennélfogva a tudományos 
pszichológia főfeladata jövőre nem lesz, mind 
eddig, a kizárólagos szubjektív és introspektiv 
széttagolása a legfejlettebb filozófus-léleknek,8*
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hanem objektiv és összehasonlító vizsgálata ama 
hosszú fokozatnak, amelyen alsóbb állati körül
mények hosszú sorából az emberi szellem lassan- 
kint kifejlődött. E szép föladatot, hogy e pszicho
lógiai skála egyes fokait megkülönböztessék s 
szakadatlan filogenetikus összefüggését kimutassák, 
csak századunk utolsó évtizedeiben vették komo
lyan foganatba, mindenekelőtt Romanes kitűnő 
munkájában (1. előbbi fej. végén). Mi itt néhány 
legáltalánosabb kérdés rövid megbeszélésére szo
rítkozunk, melyet ama fokozat ismerete állít 
élénkbe.

A psziché anyagi alapja. A leiki élet minden 
jelensége kivétel nélkül egybe van kapcsolva a 
test élő szubstanciájában, a plazmában vagy 
protoplazmában végbemenő anyagi folyamatokkal. 
Az utóbbinak azt a részét, mely a psziché nél
külözhetetlen hordozójának tetszik, pszichoplazma- 
nak jeleztük (mint «lélek»-szubstancia monisztikus 
értelemben), azaz benne semmi nélkülözhetetlen 
«lényt» nem látunk, hanem szerintünk a psziché 
a plazma összes pszichikai funkciónak gyűjtő
fogalma. «Lélek» ez értelemben épugy fiziológiai 
elvonás, mint az «anyagcsere» vagy «nemzés» 
fogalma. Az embernél és a főbb állatoknál a 
pszichoplazma, a szervek és szövetek előrehaladott 
munkamegosztása következtében, az idegrendszer 
elkülönböződött alkatrésze, a ganglionsejteknek s 
ezek vezető kiágazásainak, az idegszálaknak 
neuroplazmája. Ellenben az alsóbb állatoknál, 
melyeknek még nincsenek elkülönült idegeik s 
érzékszerveik, a pszichoplazma még nem jutott 
önnálló elkülönböződésre, sem pedig a növények
nél. Végül az egysejtű protistáknál pszichoplazma 
vagy egy az egyszerű sejt élő protoplazmájával 
vagy ennek egy részével. Minden esetben, a 
pszichológiai skála legalsóbb s legmagasabb fokán
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egyaránt, a pszichoplazmának bizonyos kémiai 
összetevődése s bizonyos fizikai tulajdonsága 
nélkülözhetetlen, ha a «lélek» működni vagy 
dolgozni akar. Ez épugy érvényes a plazmatikus 
érzetek és mozgások elemi lelki tevékenységére a 
protozoáknál, mint az érzékszervek és az agy 
összetett funkcióira a főbb állatoknál s ezek csú
csán, az embernél. A pszichoplazma munkája, 
amelyet mi «lélek»-nek nevezünk, folyton anyag
cserével jár együtt.

Az érzetek skálája. Minden élő szervezet 
kivétel nélkül érzékeny; megkülönböztetik őket a 
körülvevő külvilág körülményei, s erre belsejükben 
bizonyos változásokkal reagálnak. Fény és hő, 
nehézkedés és villamosság, mechanikus processzu
sok s kémiai folyamatok a környezetben «inger» 
gyanánt hatnak az érzékeny pszichoplazmára s 
molekuláris összetevődésében változásokat idéznek 
elő. Érzékenysége vagy szenzibilitása főfokai gya
nánt megkülönböztetjük a következő öt fokot:

I. A szervezet legalsóbb fokán az egész 
pszichoplazma, mint olyan, érzékeny és reagál a 
ráható ingerekre, úgy a legalsóbb protistáknál, 
mint sok növénynél s a legtökéletlenebb állatok 
egy részénél. II. A második fokon a test felületén 
igen egyszerű semleges érzék-szerszámok kezdenek 
fejlődni, plazma-szőrök és pigmentumfoltok formá
jában, mint a tapintószervek és a szemek híradói; 
igy van a magasabb protisták egy részénél, de 
sok alsóbb állatnál és növénynél is. III. A har
madik fokon ez egyszerű alapból elkülönbözőéléssel 
specifikus érzékszervek fejlődtek, sajátos alkalmaz
kodással : a szaglás és ízlés kémiai műszerei, a 
tapintás és hőérzés, a hallás és látás fizikai 
szervei. E magasabb érzékek «specifikus energiá»-ja 
nem őseredeti tulajdonságuk, hanem tevékeny 
alkalmazkodással s progresszív örökléssel fokon-
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ként szerezték. IV. A negyedik fokon lép föl az 
idegrendszernek — s vele együtt az érzeteknek 
— központosítása vagy integrációja; a korábban 
elszigetelt vagy lokalizált érzetek társulásából 
képzete* keletkeznek, melyek eleinte még öntu- 
natlanok maradnak, igy sok alsóbb és magasabb 
állatnál. V. Az ötödik fokon az érzetek tükröző
dése által az idegrendszer központi részén kifej
lődik a legmagasabb pszichikai funkció, az 
öntudatos érzet\ igy van az embernél és a főbb 
gerinczeseknél, valószínűleg a főbb gerincztelen 
állatok egy részénél, különösen az izállatoknál is.

A mozgások skálája. Minden élő természeti 
test kivétel nélkül önként mozgó, ellentétben a 
merev és mozdulatlan szervetlenekkel (kristályok), 
azaz az élő pszichoplazmciban belső okokból részek 
helyváltozásai mennek végbe, mely okok benne 
vannak annak kémiai szervezetében. Ez aktív 
vitális mozgásokat részben figyeléssel közvetetlenül 
észrevehetjük, de részben csak közvetve hatásaiból 
következtethetjük. Ennek öt fokozatát különböz
tetjük meg.

I. A szerves élet legalsó fokán, a chroma- 
ceáknál, sok protophytánál és alsóbb metaphitánál 
csak azon növekedési mozgásokat vesszük észre, 
melyek minden szervezetnek egyaránt osztályrészül 
jutnak. E növekedés rendszerint oly lassan 
történik, hogy azt közvetlen meg nem figyelhetjük, 
hanem csak közvetve annak eredményéből követ
keztethetjük, a növekedő test megváltoztatásából 
nagyságra és alakra nézve. II. Sok pro tiszta, 
névszerint az egysejtű algák a diatomeák és a 
desmidiaceák csoportjából, csúszva vagy úszva 
sekreció utján, nyálkás tömeg egyoldalú kiválasz
tásával mozog tovább. III. Egyéb, a vízben lebegő 
szervezetek, pl. sok radiolaria, siphonophora, kte- 
nophora stb. le- és fölszállanak, miközben fajsu-
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lyukat megváltoztatják, majd ozmózis, majd levegő 
elkülönítés vagy kilökés által. IV. Sok növény, 
különösen az érzékeny mimózák s egyéb papili- 
onaceák, leveleikkel vagy egyéb részeikkel turgor- 
csere utján végeznek mozgásokat, azaz megvál
toztatják a protoplazmák feszültségét s ezzel 
ennek nyomását is a körülvevő elasztikus sejtfalra. 
V. Minden szerves mozgás közt a legfontosabbak 
a kontrakció-jelenségek, azaz a testfelület alakval- 
tozásai, melyek részecskéik kölcsönös helyválto- 
zásaval vannak egybekötve. Ezek mindig a mozgás 
két különböző állapotában vagy fázisában folynak 
le: a kontrakció fázis (összehúzódás) s az expanzió
fázis (kiterjedés). Mint a plazmakontrakció négy 
különböző formáját, megkülönböztetjük: Va: az 
amöboida mozgásokat (rizopodáknál, vérsejteknél, 
pigmentum sejteknél stb.). Vb : a hasonló plazma
áradásokat az elzárt sejtek belsejében, Ve: a 
csillámmozgásokat (ostormozgások és szempilla- 
mozgások) infuzoriáknál, spermiáknál, csillám- 
epitelium-sejteknél s végül Vd: az izommozgások 
(a legtöbb állatnál).

A reflexek skálája (reflektorikus jelenségek, 
reflex-mozgások stb.). Az elemi lelkimüködést, 
mely érzet és mozgás egybekapcsolásából kelet
kezik, reflex-nek, vagy reflektiv funkciódnak 
(reflektorikus működésnek), helyesebben reflex
tevékeny  ség-nok nevezzük (a legtágabb értelemben!). 
A mozgás — mindegy, hogy milyen fajú — itt, 
mint az inger közvetlen következménye jelenik 
meg, melyet az érzet idézett elő; ezért a legegy
szerűbb esetben is (a protisztáknál) röviden «inger- 
mozgásinak nevezik. Minden élő plazmának van 
ingerlékenysége (irritabilitas). A körülvevő külvilág 
minden fizikai vagy kémiai változása a pszicho- 
plazmára bizonyos körülmények közt ingerként 
hathat s mozgást idézhet elő, illetve «válthat ki».
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Később meglátjuk, hogy a kiváltás fontos fizikai 
fogalma a legegyszerűbb szerves reflextevékeny
ségeket mint csatolja közvetlenül hasonló mecha
nikai mozgásfol\ amatokhoz a szervetlen természet
ben (pl. a lőpor fölrobbanása szikrával, a dinamité 
lökéssel). A reflexek skálájában a következő hét 
fokot különböztetjük meg:

I. A szervezet legalsóbb fokán, a legalsóbb 
protisztáknál a külvilág ingerei (fény, hő, villa
mosság stb.) a semleges protoplazmában a növés
nek s anyagcserének csak ama nélkülözhetetlen 
belső mozgásait váltják ki, melyek minden orga
nizmussal közösek s fenntartásukra nélkülözhetet
lenek. Ez a legtöbb növényre is érvényes.

II. Sok szabadon mozgó protisztánál (különö
sen az amőbáknál, helizoáknál, s általában a rizopo- 
dáknál) a külső inger az egysejtű test meztelen 
felületének minden helyén külső mozgásokat idéz 
elő, melyek alakváltozásokban is nyilvánulnak 
(amöboida-mozgás, pszeudopodia-képződés, ál-lábak 
kiterjedése és behuzódása); a plazmának e hatá
rozatlan, változékony nyúlványai még nem állandó 
szervek. Hasonló módon nyilvánul az általános 
szervi igerlékenység, mint semleges reflex, a mimó
záknál is és a legalsóbb metazoáknál; e soksejtű 
szervezeteknél az egyik sejt az ingert átviheti a 
másikra, miután minden sejt finom nyúlványokkal 
függ össze egymással.

III. Sok protiszta, névszerint a fejlettebb 
protozoák, egysejtű testében már igen egyszerű 
fajtájú kétféle szervecskével bir : érző tapintóérzék
kel s motorikus mozgásérzékkel; mindkét műszer 
a protoplazma egyenes külső nyúlványa; az ingert, 
mely az elsőre hat, az egysejtű test pszichoplaz- 
mája közvetlenül az utóbbihoz vezeti s ennek 
összehúzódását idézi elő. E jelenség igen 
világosan megfigyelhető s kísérletileg is megállá-
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pitható sok helybenmaradó infuzóriánál (pl. pote- 
riodendron-nál a flagelláták közt, vorticella a 
ciliáták közt). A leggyöngébb inger, mely az igen 
érzékeny csillám szőröket (ostor vagy szempilla) 
a sejt szabad végénél éri, rögtön fonalszerü szár 
összehúzódását idézi elő a másik odafüzött végnél. 
E jelenséget «egyszerű reflex-iv»-nek nevezik.

IV. E folyamatokhoz az infuzoriák egysejtű 
szervezetében közvetlenül a neuro-izom-sejtek 
érdekes mechanizmusa csatlakozik, melyet sok 
alsóbb metazoa soksejtű szervezetében találunk, 
különösen a csalánosoknál (polipok, korallok). 
Minden egyes «neuro-izom-sejt» «egysejtű reflex
szerv» ; teste felületén érzékeny része van, a 
szembenlévő belső végén pedig mozgó izomfonala; 
mihelyt az első ingert kapj a, az utóbbi összehuzódik.

V. Egyéb csalánosoknál, névleg a szabadon 
úszó medúzáknál, — melyek a helybenmaradó 
polipokkal közel rokonok, — az egyszerű neuro- 
izom-sejt két különböző, de egy fonállal még 
egybefüggő sejtre bomlik szét, külső érzéki sejtre 
(a bőrfelületen) s belső izomsejtre (a bőr alatt); 
e kétsejtű reflex szerv-ben az első az érzeteknek, 
az utóbbi a mozgásoknak elemi szerve ; a pszicho- 
plazmafonal összekötőhidja vezeti az ingert az 
elsőből az utóbbiba.

VI. A reflex-mechanizmus fokozatos kiképző
désében a legfontosabb haladás a három sejt 
elkülönülése ; a most említett egyszerű összekötő 
híd helyébe önálló harmadik sejt, a léleksejt vagy 
ganglionsejt, lép; ezzel egyúttal uj pszichikai 
funkció jelenik meg, az öntudatlan «képzet», 
melynek helye éppen e központi sejt. Az ingert 
az érzékeny érzéki sejt legelőbb e közvetítő képzet 
sejtre vagy léleksejtre viszi s csak ez adja át, 
mint valami mozgási parancsot, a motorikus izom
sejtnek. E «háromsejtű reflex-szervek» túlnyomó-
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lag a gerincztelenek nagy többségénél fejlőd
tek ki.

VII. E berendezés helyére a legtöbb gerin- 
czesnél a négysejtü reflexszerv lép, miután az 
érzékeny érzéki sejt s a motorikus izómsejt közé 
nem egy, hanem két különböző léleksejt tétetik. 
Most az érzéki sejt a külső ingert legelőbb centri- 
petálisan az érzéki sejt-re (érzékeny érzéki sejt) 
viszi, erről az akaratsejt-xe (motorikus léleksejt) 
s csak ez utóbbiról a kontraktil izomsejtre. Midőn 
számos ily reflex-szerv egyesül s uj léleksejteket 
tesznek közbe, keletkezik az ember s a főbb gerin
czesek komplikált reflex-mechanizmusa.

Egyszerű s összetett reflexek. A fontos 
különbség, melyet morfológiai s fiziológiai tekin
tetben az egysejtű (protiszták) és soksejtű szerve
zetek (hisztonák) között teszünk, érvényes ezek elemi 
lelki tevékenységére is, a reflex-működésre. Az 
egysejtű protiszták nál (úgy a plazmodom ősnö
vényeknél, protophyták, mint a plamaphag ősálla
toknál, protozoák) a reflex egész fizikai proczesz- 
szusa egyetlen sejt protoplazmáján belül megy 
végbe ; ennek «sejtlelke» a pszichoplazma egységes 
funkciójaként jelenik meg, melynek egyes fázisai 
csak a különösebb szervek elválásával kezdenek 
különülni. Már a cönobiontás proiisztáknál, a 
sejtegye süteteknél (pl. volvol, carchesium) kezdődik 
a lelki tevékenység második foka, az összetett 
reflexmüköclés. A számos társuló sejt, mely e 
sejtegyesülést vagy coenobiát alkotja, egymással 
többé-kevésbbé szoros összeköttetésben áll, gyakran 
közvetlen fonalszerü plazmahid utján. Egy inger, 
mely a szövetség egy vagy több sejtjét éri, az 
összekötőhid utján átszáll a többiekre s mindet 
közös kontrakcióra indíthatja. Ez összefüggés 
megvan a soksejtű növények s állatok szövetében 
is. Mig régebben tévesen azt hitték, hogy a
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növényszövet sejtjei egész elszigetelve állnak 
egymás mellett, most mindenütt finom plazma
fonalakat mutatnak ki, melyek a vastag sejthár
tyákon áthaladnak, s élő plazmatesteiket anyagi 
és pszichológiai összefüggésben tartják meg. így 
érthető, hogy midőn a vándor lépte megrendíti a 
földön a mimóza érzékeny gyökerét, ez az ingert 
azonnal közli a növény tövének többi sejtjével 
és a gyönge levelek összeesnek, a levél szárai 
lehullnak.

Reflextevékenység és öntudat. Minden 
reflex-jelenség fontos és általános jellemzője az 
öntudat hiánya. Bizonyos okokból, (melyeket a
10. fejezetben fejtünk ki), valódi öntudatot csak az 
embernél s főbb állatoknál fogadunk el, ellenben 
a növényeknél, az alsóbb állatoknál s a protisz- 
táknál nem; eszerint az utóbbiaknál minden 
ingermozgást reflexnek kell felfogni, azaz egyáltalán 
minden mozgást, amennyiben nem spontán és 
belső okból eredtek (impulziv és automatikus 
mozgások). Máskép van ez a főbb állatoknál, 
amelyeknél központi idegrendszer s tökéletes 
érzékszervek fejlődtek. Itt a pszichikai reflex- 
tevékenységből lassankint fejlődőit az öntudat s 
most már az akarat öntudatos cselekvései ellen
kezésbe lépnek a még mindig fennálló reflex
cselekvésekkel. Itt azonban, épugy, mint az 
ösztönöknél, két lényegesen különböző jelenséget 
kell egymástól elválasztanunk, elsődleges és 
másodlagos reflexeket. Elsődleges reflexek azok, 
melyek filetikusan sohase voltak öntudatosak, 
tehát eredeti természetük (öröklés utján alsó 
emlős-ősöktől) megmaradt. Másodlagos reflexek 
ellenben azok, melyek ősöknél az akarat 
tudatos cselekvései voltak, de később szokás vagy 
az öntudatból való kiesés következtében öntudat
lanok lettek. Éles határt itt — mint egyáltalán —



124
öntudatos és öntudatlan lelki funkciók közt nem 
lehet vonni

A képzetek skálája (Dokezisek). Régebbi 
pszichologusak (pl. Herbart') a «képzet»-et a lélek 
alapjelenségének nézték, amelyből a többi mind 
levezetendő. A modern összehasonlító pszichológia 
elfogadja e nézetet, amennyiben az öntudatlan 
képzet fogalma forog szóban; ellenben az öntudatos 
képzetben a lelki élet másodlagos jelenségét látja, 
mely a növényeknél s alsóbb állatoknál egészen 
hiányzik s csak a főbb állatoknál jut kiképződésre. 
A számos ellentmondó meghatározás közt, melye
ket a pszichológusok a «képzet» (dokezis) fogal
máról adtak, mi azt tartjuk a legczélszerübbnek, 
mely benne a külső tárgyak belső képét látja, 
melyet az érzet velünk közöl («eszme» bizonyos 
értelemben). A képzet-funkciók emelkedő fokoza
tában a következő négy főfokot különböztet
jük meg.

I. Cellularis képzet. A legalsóbb fokon a 
pszichoplazma általános fiziológiai funkciója; már 
a legegyszerűbb egysejtű protisztáknál az érzetek 
a pszichoplazmában maradandó nyomokat hagy
hatnak hátra s ezeket az emlékezet fölidézheti. 
A többi, mintegy négyezer radiolaria fajnál, melyeket 
én leírtam, minden egyes faj különös, örökölhető 
csontváz-alakkal tűnt ki. E specifikus, gyakran 
igen fejletten épült csontváz készítését egy nagyon 
egyszerűen képződött (többnyire golyós) sejt csak 
akkor teszi érthetévő, ha az építő plazmának a 
képzet tehetségét tulajdonítjuk, még pedig a 
«plasztikus távolság-érzet» különös megújításáét, 
mint azt én «A riadiolariák pszichológiájá»-ban 
kimutattam (1887, 121. old.).

II. Hisztonális képzet. Már a társas protiszták 
cönobiáinál vagy sejtegyesüléseinél, de még inkább 
a növények, vagy az alsó, idegtelen állatok
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(spongyák, polipok) szöveteiben találkozunk az 
öntudatlan képzet második fokozatával, me y 
számos, szorosan egybekapcsolt sejt közös lelki 
életén nyugszik. Ha egyszeri inger nem csupán 
az egyik szervnek (pl. egy növény-levélnek, egy 
polip-karnak) elhaladó reflex-mozgás át váltja ki, 
hanem maradandó benyomást hagy hátra, mely 
később önként visszaidéztetik, akkor e jelenség 
megvilágítására kénytelenek vagyunk egy hisztonalis 
képzetet föltételezni, mely a társult szövetsejtek 
pszichoplazmájához van kötve.

III. A ganglion sejtek öntudatlan képzete. A 
képzet e harmadik, magasabb foka e lelki tevé
kenység leggyakoribb formája az állatvilágban; 
nem egyéb, mint a képzés lokalizácziója megha
tározott «lelki sejtekre». Eszerint a legegyszerűbb 
esetben csak a fejlődés hatodik fokán jelenik meg 
a reflex működésnél, ha a háromsejtű reflex-szerv 
kiképződött; a képzet helye tehát a középső lelki 
sejt, mely az érzékeny érzéki sejt és a motorikus 
izomsejt között van. A központi idegrendszer 
fokozatos fejlődésével az állatvilágban, növekedő 
elkülönülésével s integrációjával ez öntudatlan 
képzetek kiképződése is magasabb fokra e nelkedik.

IV. Az agy sejtek öntudatos képzete. Csak az 
állati szervezetek legmagasabb kifejlődési fokán 
fejlődik ki az öntudat, mint az idegrendszer meg
határozott központi szervének különös funkciója. 
Midőn a képzetek öntudatosak lesznek s midőn külö
nös agyrészek az öntudatos képzetek társulására 
gazdagon kifejlődnek, csak ekkor képes a szervezet 
ama magasabb pszichikai funkciókra, melyeket mi 
gondolkodásnak és megfontolásnak, értelemnek és 
Zwr-nek nevezünk. Jóllehet a fiietikus határ megje
lölése a régebbi, öntudatlan s az újabb, öntudatos 
képzetek közt szerfölött nehézkes, mégis valószínű
séggel föltehetjük, hogy az utóbbiak az előbbiekből
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polifiletikusan keletkeztek; mert hisz öntudatos 
és eszes gondolkodást nemcsak a gerinczesek 
törzsének legfőbb formáinál (ember, emlősök, az 
alsóbb vertebráták egy részé) találunk, hanem más 
állattörzsek legfejlettebb képviselőnél is (hangyák 
és egyéb rovarok, pókok és magasabb rákok az 
izállatoknál, cefalodok a puhatestüeknél).

Az emlékezet skálája. A képzetek s az 
emlékezet fejlődésének fokozata szorosan egymás
hoz van kapcsolva; hisz az emlékezet, — a 
pszichoplazmának e legfontosabb funkciója — 
lényegében nem egyéb, mint képzetek visszaidéző- 
dése. A benyomásokat a bioplazmában, melyeket 
az inger, mint érzet, csinált s melyek maradandóan 
képzetekké lettek, az emlékezet újra felélénkíti; a 
potenciális állapotról az aktuálisé mennek át. 
A rejtőző «feszítőerő» a pszichoplazmában aktiv 
«élőerő»-vé változik át. A képzetek négy fokának 
megfelelőleg az emlékezetnél is a fokozatos fejlődés 
négy fokát különböztetjük meg:

I. Celluláris-emlékezet. Már harmincz évvel 
ezelőtt Ewald Hering egy tartalmas értekezésben 
az emlékezetet «a szervezett anyag általános 
funkciójá»-nak nevezte s kiemelte a lelki tevékeny
ség nagy jelentőségét, «melynek majdnem mindent 
köszönünk, amik vagyunk s amink van» (1870). 
Én később (1876) e gondolatot tovább kifejtettem 
s megkíséreltem megmutatni a fejlődéstanra való 
gyümülcsöző alkalmazásában, következő érteke
zésemben : «A plastidulák perigeneziséről vagy az 
életrészek hullám-nemzéséről; kísérlet az elemi 
fejlődésfolyamatok mechanikus megvilágítására». 
Iparkodtam itt kimutatni, hogy az «öntudatlan 
emlékezet» általános, igen fontos funkciója minden 
plasztidulá-nak azaz ama hipotetikus molekulának 
vagy molekula-csoportoknak, melyeket Naegeli 
micellá-knak, más bioplastá-nak stb. nevez. Csak
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az élő plastidulák, mint az aktiv plazma egyéni 
molekulái, reproduktívak s igy emlékezettel bírnak; 
ez a szerves természet főkülönbsége a szervetlen
től. Mondani lehet: «Az öröklékenység a plastidula 
emlékezete, ellenben a változatosság a plastidula 
fölfogóereje».

Az egysejtű protiszták elemi emlékezete a 
plastidulák vagy micellák molekuláris emlékezetéből 
áll, mely plastidulákból annak élő sejtteste fölépül. 
Az öntudatlan emlekezet bámulatos működésére 
ez egysejtű protisztáknál egy tény sem tanulsá
gosabb, mint az ő korpikált védőszervezetük, 
kagylójuk és csontvázuk végtelenül sokszerü s 
szabályszerű képződése ; különösen a diatomeák 
és cosmarieák a protophyták közt, a radiolariák 
és talamophorák a protozoák közt nyújtanak erre 
számos érdekes példát. E protiszták sok ezer 
fajában a specifikus csontváz-forma relativ állandó
nak öröklődik s öntudatlan celluláris emlékezete 
hűségének adja jelét.

II. Hisztonalis emlékezet. Epily érdekes 
példát nyújt az emlékezés második fokára, a 
szövetek öntudatlan emlékezetére, az egyes szervek 
és szövetek öröklése a növények és az alsóbb, 
idegtelen állatok (spongyák stb.) testében. E 
második fok a hisztonal-képzetek visszaidézése, a 
celluláris képzetek ama társulása gyanánt jelenik 
meg, mely a társas protisztáknál már a cönobiák 
képződésével megkezdődik.

III. Hasonló módon a harmadik fokot is, 
amaz állatok «öntudatlan emlékezetét», melyeknek 
már idegrendszerük van, megfelelő «öntudatlan 
képzetek» visszaidézésének kell tekintenünk, mely 
képzetek bizonyos ganglion-sejtekban fölhalmozód
tak. Hisz a legtöbb alsóbb állatoknál minden emlekezet 
öntudatlan. De az embernél s a főbb állatoknál 
is, melyeknek öntudatot kell tulajdonítanunk, az
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öntudatlan emlékezet napi funkciói sokkal gyak- 
rabbak és sokszerübbek, mint az öntudatos 
emlékezetéi; erről könnyen meggyőz ezer öntudatlan 
tevékenység elfogulatlan bírálata, melyet szokásból, 
annélkül, hogy ragondolnának, járásnál, beszédnél, 
írásnál, evésnél stb. naponta megteszünk.

IV. Az öntudatos emlékezet, melyet az ember
nél s a főbb állatoknál meghatározott egyseitek 
közvetítenek, eszerint később keletkezett «belső 
tükröződés» gyanánt jelenik meg, mint ama pszi
chikai képzet-reprodukciók legfőbb virágzása, 
melyek alsóbb állati őseinknél a ganglion-sejtek- 
ben öntudatlan folyamatok gyanánt játszódtak le.

Képzetek társulása A képzetek lánczolata, 
melyet szokás szerint eszme-társulásnak neveznek, 
szintén hosszú skálát fut meg a legalsóbb foktól 
a legmagagasabbik. Ez is eredetileg s tulnyomólag 
öntudatlan («ösztön»); csak a főbb állatosztályok
nál lesz lassankint öntudatos («ész»). Ez eszme
társulás» pszichikai termékei szerfölött sokszerüek ; 
Mindamellett a lassankénti fejlődés igen hosszú, 
szakadatlan fokozata vezet a legalsóbb protiszták 
legegyszerűbb, öntudatlan társulásából föl a kul- 
turember legtökéletesebb, öntudatos eszmelánczola- 
táig. Az öntudat egysége is az utóbbiaknál annak 
legfőbb eredménye gyanánt nyilvánul (Hume, Con
dillac). Minden lelki-élet annál tökéletesebb, men
nél végtelenebb számú képzetre terjed ki a nor
mális társulás s ezt mennél természetszerűbben 
rendezi a «tiszta ész kritikája». Alomban, midőn e 
kritika hiányzik, a visszaidézett képzetek társulása 
gyakran a legzavarosabb formában mutatkozik. 
De a költői fantázia működésében is, mely a 
meglévő képzetek sokszerü egybekapcsolásával 
ennek egész uj csoportjait hozza létre, éppúgy 
hallucináláskor stb. ezek gyakran egész természet
ellenesen rendeződnek, s eszerint józan szemlélet
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mellett tökéletesen Zf^ZZ^^-nek tűnnek fel. Különö
sen érvényes ez a «hit természetfölötti alakjai»-va, 
a spiritizmus és okkultizmus szellemkisértéseire 
és a transzcendens dualisztikus filozófia fantázia
képeire ; de «a hit» és az állítólagos «kinyilvány- 
tás» abnormis társulásait, mint az emberiség ér
tékes «szellemi javai»-t, sokszorosan nagyrabecsü- 
lik (V. ö. 16-ik fej.).

Ösztönök. A középkor elaggult pszichológiája, 
melynek ma is kétségtelenül sok hive van, az 
ember és az állatok lelki életét két egészen kü
lönböző jelenségnek tekintette ; az elsőt az «&#»- 
bői, az utóbbit az «ösztön» vezette le. A ha
gyományos teremtés-történetnek megfelelőleg azt 
hitték, hogy minden állatfaj teremtésekor határozott, 
öntudatlan lélekmennyiséget kapott a teremtőtől, s 
hogy minden species-nek e «természeti ösztöme 
(instinctus) époly változhatatlan, mint annak testi 
szervezete. Csak miután Lamarck (1809) leszár
mazási elmélete megalapításánál kimutatta e téve
dés tarthatatlanságát, czáfolta meg Darwin (1859) 
teljesen; kiválási elmélete segítségével a követ
kező fontos tételeket bizonyította be : I. A faj 
ösztönei egyénileg különbözők s alkalmazkodás
sal épugy változnak, mint a testképződés morfo
lógiai jelei. II. E variációk (nagyobbrészt megvál
tozott szokások eredményei) az örökléssel részben 
átszállanak az utódokra, s a nemzedékek folyamán 
szaporodnak és megerősödnek. III. A kiválás (a 
mesterséges épugy, mint a természetes^ a lelki 
tevékenység ez örökölhető változásai közt kivételt 
képez, a legczélszerübb módosításokat megtartja, 
a kevésbbé alkalmasakat eltávolítja. IV. A pszi
chikai jellemnek ettől függő eltérése a nemzedék
sorok folyamán tehát épugy uj ösztönök keletke
zésére vezet, mint a morfológiai jellem eltérése uj 
fajok keletkezésére. ZZzra>z;z-nak ösztön-elméletétVilágproblémák. 9



130
most a legtöbb biológus elfogadta; Römanes kitűnő 
munkájában : «A szellemi fejlődés az állatvilágban» 
(1885) ezt oly behatóan tárgyalta s oly lényege
sen kiszélesítette, hogy én itt csak rámutathatok. 
Csak röviden meg akarom jegyezni, hogy nézetem 
szerint ösztön minden szervezetnél megvan, min
den pro tisztánál és növénynél épugy, mint az 
összes állatoknál és az embernél; de az utóbbiak
nál ez annál hátrább marad, mennél inkább ki
fejlődik rovására az ész.

A számtalan ösztön-forma közt két főosztály 
gyanánt az elsődleges és másodlagos főosztályt 
különböztetjük meg. Elsődleges ösztönök az általá
nos alsóbb ösztönök, melyek a pszichoplazmában 
a szerves élet kezdetétől megvoltak s öntudatlanok 
voltak, mindenekelőtt az önfertartás ösztönei (vé
delem és táplálkozás), és a fajfentartás ösztönei 
(szaporodás és magzatápolás). A szerves élet e 
két alapösztöne, éhség és szerelem, eredetileg 
mindenütt öntudatlan, az értelem vagy ész közbe
hatása nélkül keletkezett; később a főbb állatok
nál, mint az embernél, az öntudat tárgyai lettek. 
Fordítva áll a dolog a másodlagos ösztönökkel, 
ezek eredetileg értelmes alkalmazkodás utján kelet
keztek, értelmes gondolkodás és következtetés, 
valamint czélszerü öntudatos cselekvés utján; las- 
sankint annyira szokássá váltak hogy ez az «al
tera natura» [második természet] öntudatlanul 
működik s az öröklésnél az utódra «született» 
gyanánt száll. Ez az eredetileg a főbb állatok s 
az ember eme különös ösztöneivel egybekapcsolt 
öntudat és gondolkodás az idők folyamán a plas- 
tiduláknál elveszett (mint a «megrövidült örökség
nél»). A főbb állatok öntudatlan czélszerü csele
kedetei (pl. művészi ösztönei) most, mint veleszü
letett ösztönök jelennek meg. így magyarázható 
meg a született «a priori ismeretek» keletkezése is
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az embernél, mely eredetileg őseinél a posteriori 
fejlődött.

Az ész skálája, Azok a fölületes, az állatok 
lelki-életében nem jártas pszichológiai szemlélődé
sek, melyek csak az emberben ismernek el «va
lódi lelket», az «ész» t s öntudatot is, mint legfőbb 
javakat, csak az embernek tulajdonítják. Ezt a 
triviális tévedést (mely különben ma is sok iskola
könyvben kisért), az utóbbi negyven év össze
hasonlító pszichológiája alaposan megczáfolta. A 
főbb gerinczeseknek (mindenekelőtt az emberhez 
legközelebb álló gerinczeseknek) épugy van eszük, 
mint magának az embernek s az állatok rendjében 
épugy követhetni az ész lassankénti fejlődésének 
hosszú fokozatát, mint az emberek rendjében. A 
különbség egy Goethe, Kant, Lamarck, Darwin 
esze s a legalsóbb természetemberek, egy vedda, 
akka, ausztráliai néger s patagoniai esze közt 
sokkal nagyobb, mint a fokbelí eltérés az utóbbiak 
és a «legeszesebb» emlősök, az embermajom 
(anthromorpha) s maga a pápa-majom (papiomorpha) 
a kutya s elefánt esze közt. E fontos tételt is 
Romanes s mások alapos kritikai összehasonlítással 
meggyő zően kimutatták. Ezt ezért is nem fogjuk itt 
behatóbban tárgyalni, valamint az ész (ratio) s 
értelem (intellectus) közötti különbséget sem ; e 
fogalmakról s határairól, épugy mint a pszicholó
gia sok egyéb alapfogalmáról, a legtekintélyesebb 
filozófusok a legellentmondóbb meghatározásokat 
adják. Általánosságban mondható, hogy a jogalom- 
képzés tehetsége, mely mindkét agy-funkcióval kö
zös, az értelemnél a konkrét, közelebbi társulások 
szükebb körét fogja be, mig az észnél az abstrakt, 
egybefoglalóbb társulás-csoportok szélesebb körét. 
A hosszú fokozaton, mely az alsóbb állatok reflex
működésétől és ösztöneitől a főbb állatok eszéhez 
vezet, az utóbbiak értelme jár elől. Általános9*



132
pszichológiai szemlélődésünkre mindenekelőtt az a 
tény fontos, hogy e nagyfejlettségü lelkitevékeny
ségek is alá vannak vetve az öröklés és az alkal
mazkodás törvényeinek, épugy, mint szerveik : 
ilyen «gondolkodó szervek» gyanánt az embernél 
és főbb emlősöknél Flechsig (1894) a nagyagykéreg 
ama részeit mutat*a ki, melyek a négy belső ér- 
zékgócz között feküsznek.

Beszéd. A fogalmak kifejlődésének, értelemnek 
s észnek magasabb fokával, mely az embereket oly 
magasan az állatok fölé helyezi, szorosan egybe 
van kapcsolva beszédjének (nyelvének) kiképző
dése. De itt is, mint ott, kimutatható a fejlődésnek 
hosszú fokozata, mely a legalsóbbak képződési 
fokától a legmagasabbakig szakadatlanul vezet. 
Beszéd époly kevéssé kizárólagos tulajdona az 
embernek, mint az ész. Inkább a beszéd — tágabb 
értelemben — közös előnye minden magasabb 
társas állatnak, legalább minden izállatnak s gerin- 
czesnek, mely társaságokba és nyájakba egyesülve él; 
erre szükségük van önmaguk megértetésére, képzeteik 
közlésére. Ez vagy érintés vagy jeladás által tör
ténhetik vagy hanggal, mely meghatározott fogal
makat jelez. Az énekesmadarak s éneklő ember
majmok (hylobates) éneke is a tagolatlan beszédhez 
tartozik, mint a kutya ugatása és a ló nyeritése; 
továbbá a tücsök cirpelése s a kabócza kiabálása. 
De csak az embernél fejlődött ki ama tagolt foga
lombeszéd, mely eszét sokkal nagyobb feladatokra 
képesíti. Az össehasonlitó ny elvkutatás, a 19. szá
zadban keletkezett tudományok egyik legértékeseb- 
bike, megtanította, mint fejlődött a külömböző 
népek számos kifejlett nyelve lassan és fokozato
san néhány kifejlett ősnyelvből (Humboldt Vilmos, 
Bopp, Schleicher, Steinthal stb.) Különösen Schlei
cher Ágost (Jenában) kimutatta, hogy a nyelvek 
történeti kifejlődése ugyanazon filogenetikus törvé
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s szerveik kifejlődése. Romanes (1893) e kimuta
tást tovább fejtegette s meggyőzően bebizonyította, 
hogy az ember beszéde csak a fejlődés fokában, 
nem pedig mivoltában s fajában különbözik a 
főbb állatok beszédétől.

Az indulatok skálája. A lelkitevékenységek 
ama fontos csoportja, melyet «érzelem» fogalma 
alatt foglalunk össze, nagy szerepet játszik úgy 
az elméleti, mint a gyakorlati észtanban. A mi 
szemlélődési módunkra ez azért különösen fontos, 
mert itt közvetlenül megviláglik az agy funkciók köz
vetlen összefüggése egyéb fiziológiai funkciókkal 
(szívverés, érzéki működés, izommozgás); ezzel 
itt különösen kiviláglik ama filozófia természetel
lenessége s tarthatatlansága, mely a pszichológiát 
elvileg el akarja választani a fiziológiától. Az ér
zelmi élet mindazon számos nyilvánulása, melyet az 
embernél tapasztalunk, a főbb állatoknál is előfordul 
(különösen az embermajomnál s a kutyánál); 
bármily külömbözőképen fejlődtek is, mégis visz- 
szavezethető mind a psziché két elemi funkciójára, 
érzetre és mozgásra s ezek összeköttetésére a re
flexben s a képzetben. Tágabb értelemben az ér
zetek terére tartozik a kedv és kedvetlenség érzése, 
melyet az érzelem határoz meg, s épugy a másik 
oldalról a mozgás terére tartozik a megfelelő haj
lam és idegenkedés («szerelem és gyűlölet») a 
törekvés a kedv elérésére és a kedvetlenség 
kerülésére. «Vonzás és taszítás» itt az aka
rat-nak, azon nagyon fontos lelki elemnek, mely az 
egyén jellemét meghatározza, ősforrásaiként jelen
nek meg. A szenvedélyek, melyek az ember 
magasabb lelki életében oly nagy szerepet 
játszanak, csak az «indulatok» éz affektusok foko
zódásai. Romanes újabban világosan megmutatta, 
hogy ezek is közösek az emberrel s állattal. A
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szerves élet legalsóbb fokán megtaláljuk már min
den protisztánál a kedv és kedvtelenség amaz el- 
lemi érzéseit, mely az ő ugyn. tropizmciik-ban nyil- 
ványul, a törekvés-ben fény és homály után, 
meleg és hideg után, a külömböző eljárásmódban 
a pozitiv és negatív villamossággal szemben. 
Ezzel szemben a lelki élet legmagasabb fokán a 
kulturembereknél az elragadtatás s irtózat, szere
lem és gyűlölet ama legfinomabb érzésnyilvánulásait 
s fokozatait találjuk, melyek inditóokai a művelő
déstörténetnek s kimeríthetetlen forrásai a költé
szetnek. S mégis összeköti minden képzelhető 
átmeneti fokozatnak összefüggő lánczolata sz 
érzelemnek ama legprimitívebb ősállapotait az egy
sejtű protiszták pszichoplázmá-\ában a szenvedélyek 
ama legfelsőbb fejlődési formájával az embernél, kinél 
azok a nagyagykéreg ganglion-sejtjében folynak 
le. Hogy ez utóbbiak a fizikai törvények abszolúte 
alá vannak vetve, már Spinoza kimutatta az ő 
hires «Indulatok statikája»-ban.

Az akarat skálája. Az akarat fogalma egyéb 
pszichológiai alapfogalmakhoz (a képzet, lélek, 
szellem stb. fogalmához) hasonlóan a legkülönbö
zőbb jelentéseknek s meghatározásoknak van 
alávetve. Az akaratot majd tágabb értelemben 
kozmológiai járuléknak veszik : «A világ mint 
akarat és képzet» {Schopenhauer), majd szükebb 
értelemben antropologiai járuléknak, mint az ember 
kizárólagos tulajdonságát ; ez áll pl. Descartes-xa, 
aki szerint az állatok akarat- és érzet-nélküli gépek. 
A szokásos nyelvhasználatban az akaratot az 
önkényes mozgás jelenségéből vezetik le s ezzel 
mint a legtöbb állat lelkitevékenységét tekintik. Ha 
az akaratot az összehasonlító fizologia s fejlődés
történet fényénél vizsgáljuk, akkor — épugy, mint 
az érzetnél, — azon meggyőződésre jutunk, 
hogy ez az élő pszichoplazma általános tulajdonsága.
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Az automatikus mozgásokat épugy, mint a reflex
mozgásokat, melyeket már az egysejtű protiszták- 
nál általánosan megfigyeltünk, törekvések eredmé
nyének látjuk, mely törekvések az élet fogalmával 
elválaszthatatlan kapcsolatban vannak. A növények
nél s legalsóbb állatoknál is a törekvések vagy 
tropizmák minden egyes egyesült sejt törekvéseinek 
végeredménye gyanánt jelennek meg.

Csak ha kifejlődik a «háromsejtü reflex
szerv» (1. 121. oldalon), ha az érzékeny érzéki 
sejt és a motorikus izomsejt közé a harmadik 
sejt, a «léleksejt vagy ganglionsejt» sorako- 
kozik, ismerhetjük el ezt az akarat önálló* elemi 
szervének. Az akarat azomban itt, az alsóbb álla
toknál, többnyire még öntudatlan marad. Csak ha 
a magasabb állatoknál kifejlődik az öntudat, mint 
az objektiv belső folyamatok szubjektív tükröző
dése a léleksejtek neuroplazmájában, csak akkor 
éri el az akarat azt a legmagasabb fokot, mely 
qualitativ az emberi akarattal egyenlővé teszi, s 
melyet a szokásos nyelvhasználatban a «szabadság» 
jelzővel illetnek. Szabad fejlődése s működése 
annál impozánsabbnak tetszik, mennél jobban 
kifejlődnek az izomrendszer s az érzékszervek a 
szabad és gyors helyváltoztatással s ezzel viszony
lagosan az agy gondolkodó szervei.

Akaratszabadság*. Az emberi akarat szabad
ságának problémája minden világrejtvény közt ép 
az, mely a gondolkodó embert régóta a legnagyobb 
mértékben foglalkoztatta, mégpedig azért, mert itt 
a kérdésnek nagy filozófiai érdeke egyúttal igen 
fontos következtetésekkel van egybekapcsolva 
a praktikus filozófiára, a morálra, nevelésre, 
igazságszolgáltatásra stb. nézve. Du Bois Reymond 
E., ki ezt «hét világrejtvénye» között hetediknek 
s utolsónak tárgyalja, az akaratszabadság problé
májáról eszerint joggal mondja: «Mindenkit érintve,
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látszólag mindenkinek hozzáférhetőleg, belsőleg 
összeszőve az emberi társaság alapfeltételeivel, 
legmélyebben behatolva a vallásos meggyőződésbe 
e kérdés a szellemi s művelődési történetben 
mérhetetlen fontosságú szerepet játszott, s tárgyalása
kor az emberi szellem fejlődési stádiumait világo
san látjuk. — Talán az emberi gondolkodásnak 
egy tárgya sincs, amelyről hosszabb sora porladna 
a soha többet ki nem nyitott foliánsoknak a 
könyvtárak porában». — E kérdés fontossága abban 
is kiviláglik, hogy Kant az «akarat szabadság»« 
ról, a «lélek halhatatlanságá»-ról s az «istenhit»- 
ről való meggyőződését közvetlen egymás mellé 
állította. E három nagy kérdést a «gyakorlati ész 
három nélkülözhetetlen posztulatuma»-n&L nevezte, 
miután korábban világosan kimutatta, hogy ezek 
valósága a tiszta ész fényénél nem bizonyítható be.

Az akaratszabadságról való nagyszerű s 
szerfölött zavaros küzdelemben talán a legcsodá
latosabb az a tény, hogy ezt elméletileg nemcsak 
a legkritikaibb filozófusok, hanem ezek legszélsőbb 
ellenfelei is tagadják, s mégis a legtöbb ember, 
mint magától értetődőt, még ma is helyesli. A 
keresztény egyház legkiválóbb tanítói, mint Ágoston 
egyházatya s Calvin, a reformátor, az akaratsza- 
badságot épugy tagadják, mint a tiszta materiáliz- 
mus legismertebb vezetői, mint Holbach a 18. s 
Büchner a 19. században. A keresztény teológusok 
tagadják, mert az isten mindenhatóságába vetett 
szilárd hitükkel s a predesztinációval kiegyenlithe- 
tetlen ; isten a mindenható s mindentudó, öröktói 
fogva látott és akart mindent; tehát az emberek 
cselekedeteit is meghatározta. Ha az ember szabad 
akaratából cselekedne, mást, mint amit isten előre 
kiszabott, akkor isten nem lenne mindenható s 
mindentudó. Ugyanez értelemben Leibniz is föltét- 
len determinista volt. A 18. század monisztikus
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természetvizsgálói, élükön L^za^-szal, egységes 
mechanikus világnézetük alapján ismét megvédel
mezték a determinizmust.

A deterministák s indeterministák, az akarat
szabadság ellenei s hivei közt folyó hatalmas harcz 
ma, több, mint kétezer év után, végérvényesen az 
előbbi javára dőlt el. Az emberi akarat époly ke
véssé szabad, mint ama magasabb állatok akarata, 
melytől csak fokban, nem fajban különbözik. Mig 
a 18. században az akaratszabadság régi dog
mája ellen lényegében általános filozófiai s koz
mológiai alapon küzdöttek, ezzel szemben a 19. 
század ennek végérvényes megczáfolására egészen 
más fegyvereket ajándékozott, azon hatalmas 
fegyvereket, melyeket mi az összehasonlító fiziológia 
s fejlődéstörténet fegyvertárának köszönünk. Mi 
tudjuk, hogy az akarat minden egyes cselekedetét 
épugy az akaró egyén szervezete határozza meg 
s épugy a körülvevő külvilág mindenkori föltételei 
döntik el, mint bármely más lelkitevékenységet. 
A törekvés jelleme már előre függ a szülőktől s 
ősöktől való örökléstől; a döntést mindenkori cse
lekvésre a pillanatnyi körülményekhez való alkal
mazkodás adja meg, midőn a legerősebb inditóok 
dönt, megfelelőleg a törvényeknek, melyeket az 
indulatok statikája meghatároz. Az ontogenia meg
érteti velünk az akarat egyéni fejlődését a gyer
meknél, a fllogenia pedig az akarat történeti 
kiképződését vertebráta-őseink sorában.
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Emberi lelkünk — mindegy, akárhogy fogják 

föl annak mivoltát, — egyéni életünk folyamán 
fokozatos fejlődésben van. Ez ontogenetikus tény 
monisztikus pszichológiánkra alapvető jelentőségű, 
jóllehet a legtöbb «szakbeli pszichológus» részben 
kevés, részben semmi figyelembe nem veszi. Mint 
az egyéni fejlődéstörténet Baer kifejezése szerint 
— s a biológusok most általán uralkodó meg
győződése szerint — «valódi fáklyavivője a szerves 
test minden vizsgálatának», úgy lelki éle
tének legfontosabb titkaira is ez gyújt csak igaz 
világosságot.

Jóllehet az «emberi lélek e csiratörténete»
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szerfölött fontos és érdekes, mégis eddig csak 
igen korlátolt mértékben nyerte el a megillető 
figyelmet. Eddig majdnem kizárólag csak a 
pedagógusok voltak azok, akik ennek egy részével 
foglalkoztak; gyakorlati hivatásuk folytán utasítva 
voltak arra, hogy a gyermek lelki tevékenységének 
kiképződéset vezessék és megvigyázzák s elméleti 
érdeklődéssel is kellett lenniök a megfigyelt 
pszichogeneükus tényekre. Azonban a pedagógusok
— amennyiben egyáltalában gondolkodtak fölötte,
— az újkorban épugy mint az ókorban nagyobb
részt az uralkodó dualisztikus pszichológia hatása 
alatt állottak; ezzel szemben az összehasonlító 
pszichológia legfontosabb fényeivel, az agy szer
vezetével és funkciójával többnyire nem voltak 
tisztában. Azonkívül megfigyeléseik nagyobbrészt 
csak a gyermek iskolaköteles korára vonatkoztak, 
vagy a közvetlenül megelőző életévekre. A csodás 
jelenségeket, melyet a gyermek egyéni pszicho- 
geniája éppen az első életévekben nyújt, s melyen 
minden gondolkodó szülő örvendezve csodálkozik, 
tán soha se tették beható tudományos tanulmányok 
tárgyává. Itt csak Prey er Vilmos érdekes munkája 
(1881) lett úttörő: «Die Seele des Kindes; Beob
achtungen über die geistige Entwickelung des 
Menschen in den ersten Lebensjahren». Azonban, 
teljes világosság kedvéért, még hátrább kell 
mennünk, a lélek első keletkezésére a megtermé
kenyített petében.

Az egyéni lélek keletkezése. Az emberi 
egyénnek — épugy testünknek, mint lelkűnknek
— eredete s első keletkezése a 19. század kez
detén még teljesen titok volt. Mindenesetre, a nagy 
Wolff Gáspár Frigyes már 1759-ben «Theoria 
generationis»-ában felfedte az embrionális fejlődés 
valódi mivoltát s a kritikai megfigyelés biztos 
segítségével megmutatta, hogy a csira fejlődésénél
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az egyszerű petéből valódi epigenezis azaz ä 
legbámulatosabb ujjáképződési proczesszusok egész 
sora támad. Azonban az akkori fiziológia, élén a 
hires Haller Albert, ezen empirikus, közvetlen 
mikroszkópiailag bemutatható ismereteket kereken 
elutasította s az embrionális preformáció bevett 
dogmája mellett maradt. Ez után elfogadták azt, 
hogy az emberi petében — mint minden állat 
petéjében — a szervezet minden egyes részében 
előreképzett vagyis preformált; a csira «fejlődése» 
tulajdonképen csak a beburkolt részek «kifejtésé
ben» (evolutio) áll. E tévedés szükségszerű követ
kezménye lett továbbá a föntebb emlitett beska
tulyázás! elmélet (1. 63. oldalon); ha pedig az 
asszonyi embrióban már benn van a petefészek, 
el kell fogadni, hogy ennek petéiben már a leg
közelebbi nemzedékek csirái beskatulyázva vannak 
és igy tovább, in infinitum! Az «ovulisla»-iskola 
e dogmájával más, époly téves nézet állt szemben, 
az «animalkulisták»-é\ ezek azt hitték, hogy a 
tulajdonképeni csira nem az anya asszonyi pete
sejtjében, hanem az atya emberi sperma-sejtjében 
vans hogy ezen«ondószálcsák»-ban(spermatozoák) 
keresendő a nemzedékek rendjének beskatulyázása.

Leibniz e beskatulyázási tant egész követke
zetesen átvitte az emberi lélek-xe is ; tagadta valódi 
fejlődését (epigenezis), valamint a test fejlődését is 
és igy szól Theodiceá-jában : «Azt gondoltam, hogy 
a lelkek, melyek egy nap emberi lelkek lesznek, 
a magban, mint más fajokéi, jelen vannak, hogy 
az ősökben egészen Ádámtól, tehát a dolgok kezde
tétől, mindig szerves testek formájában voltak 
meg». Hasonló képzetek tartották magukat a 
biológiában is, a filozófiában is a 19. század 
3. évtizedéig, midőn Baer a csiratörténet reform
jával megadta neki a halálos döfést. A pszichológia 
terén azonban mind mai napig sokszerüen érvé-
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nyesülnek; a sok különös, misztikus képzetek 
közt csak egy csoportot mutatnak be, melyet a 
psziché ontogeniája még ma is fölmutat.

A lélek-eredet mitológiája. A közelebbi 
fölvilágositások, melyeket az összehasonlító etno
lógia utján újabban a régibb kulturnépek és a 
mai természetnépek sokszerü mitoszképzéséről 
nyertünk, a pszichogeniára is nagy érdeküek; 
azonban igen messze vezetne, ha ezt behatóan 
tárgyalnánk; csak Svoboda Adalbert kitűnő mun
kájára: «Gestalten des Glaubens» (1897) utalunk. 
Tudományos vagy poétikus tartalmukat illetőleg 
az illető pszichogenetikus mítoszok körülbelül a 
következő öt részre oszthatók : 1. A lélekvándorlás 
mítosza: a lélek korábban más állat testében élt 
s csak ebből ment át emberi testbe ; az egyip
tomi papok pl. azt állítják, hogy az emberi lélek 
a test halála után minden állatfajon átvándorol, 
3000 év múlva ismét embertestbe tér vissza. 
II. A lélek-beültetés mítosza: a lélek más helyen 
élt önállólag, egy pszichogenetikus éléskamrában 
(mintegy csiraalvás vagy rejtett élet formájában) 
s egy madár (néha sasnak, néha «[kelepelő-J 
gólyá»-nak gondolják) elhozza s az emberi testbe 
teszi. III. A lélek-teremtés mítosza: az isteni 
teremtő, mint személyes «atyaisten», teremti a 
lelkeket, készletben tartja őket, majd lélek-tóban 
(«plankton» gyanánt élve), majd lélek-fán, (mint 
egy phanerogam növény gyümölcse); az isten ezt 
kiveszi s (a nemzési aktus alatt) az emberi csi
rába teszi. IV. A lélek-be skatulyázás mítosza 
(Leibniz-XsS\, előbb említve). V. A lélekosztás mí
tosza (Wagner\Rudolf-Xö\, 1855, egyéb filológusok 
is elfogadták) ; a nemzési aktusnál lehasad egy 
rész a két (anyagtalan!) lélekről, amelyek a két 
egyesülő szülő testében vannak; az anyai lélek- 
csira a petesejten, az apai a mozgó ondószálcsákon
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nyargal; midőn e két csirasejt egybeolvad, a két 
őket követő lélek uj anyagtalan lélek képzésére 
összenő.

A lélek eredet fiziológiája. Jóllehet az 
idézett mesék az egyes emberi lélek keletkezéséről 
ma még szélesen elterjedtek s elismertek, mégis 
most már biztosan kimutatható tisztán mitologikus 
jellemük. A nagyon érdekes és csodálatraméltó 
eredmények, melyeket az utolsó 28 év folyamán 
a megtermékenyítésnek és a pete csírázásának 
finomabb folyamatairól végeztek, azt eredményez
ték, hogy e miszteriózus jelenségek mind a sejt- 

(v.ö. 3. fej. 55. old.). Épugy 
az asszonyi csiraképesség, a pete, mint az emberi 
termékenyitési-test, a spermium vagy mag-elem, 

sejtek. Ez élő sejteknek egy csomó fizio
lógiai tulajdonsága van, melyet mi a sejt-létek 
fogalma alatt foglalunk össze, épugy, mint a 
maradandó egysejtű protisztáknál (V. ö. 55. old.). 
Mind a kétféle nemi szervnek megvan a képes
sége mozgásra és érzetre. Az ifjúi petesejt vagy 
«ős-sejt» egy amőba módjára mozog; az igen 
kicsiny mag-testecskék vagy spermiák, melyekből 
millió található a nyálkaszerü, emberi mag (sperma) 
minden csöppjében, ostorsejtek, s lebegő ostoraik 
segítségével époly élénken úszva mozognak a 
spermában, mint a rendes ostor-infuzóriák (flagel
lat ák).
* Ha most a kétféle sejt a párosodás követ
keztében összetalálkozik, vagy ha mesterséges 
megtermékenyítéssel (pl. a halaknál) érintkezésbe 
hozzák, egymást kölcsönösen vonzzák s szorosan 
egymáshoz tapadnak. E celluláris attrakció oka 
a plazmának kémiai, a szaggal vagy ízzel rokon 
érzéki tevékenysége, melyet mi «erotikus chemo- 
tropizmus»-noM nevezünk; ezt akár egyenesen 
(úgy a kémia értelmében, mint a regény-
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szerelem értelmében) «sejtlélek-rokonság»-nak vagy 
akár «szekszuális ^?-^^r^Zm»-nek nevezhetjük. 
A sperma számos ostorsejtje úszkál élénken a 
nyugodt petesejten s ennek testébe behatolni 
iparkodik. Mint Hertwig (1875) kimutatta, rendes 
módon csak egyetlen szerencsés kérőnek sikerül, 
hogy óhajtott czélját valóban elérje. Mihelyt ez a 
kitüntetett «ondó-szálcsa» «fejével» (azaz a sejt
maggal) a petesejt testébe befuródott, a petesejtről 
vékony nyálka-réteg különül el, mely egyéb emberi 
sejtek behatolását megakadályozza. Ha Hert
wig alsóbb hőmérséklettel a petesejtet merevvé 
hidegitette, vagy narkotikus szerrel (kloroform, 
morfium, nikotin) elkábitotta, akkor e védőlepel 
képződése elmaradt; ilyenkor «többtermékenyités 
vagy polispermia» lesz és számos mag-fonál 
befuródik az öntudatlan sejt testébe (Antropogenia, 
54 old.). E csodás tény épugy mutatja a «cellularis 
ösztön»-néh (vagy legalább specifikus, érzéki, élénk 
érzetnek) alsó fokát mindkét nemi sejtben, vala
mint a fontos folyamatokat, melyek erre annak 
belsejében azonnal lejátszódnak. A kétféle sejtmag, 
az asszonyi petemag s az emberi sperma-mag 
kölcsönösen vonzzák egymást, közelednek s érint
kezéskor teljesen egymásba olvadnak. így kelet
kezett a megtermékenyített petesejt-ből ama fontos 
uj sejt, melyet #kw-sejtnek (cytula) nevezünk s 
melynek ismételt osztódásából lesz az egész sok
sejtű szervezet.

A pszichológiai ismeretek, melyek a megtermé
kenyítésnek ezen csodás, csak az utolsó 28 év
ben biztosan megfigyelt fényéből erednek, szerfö
lött fontosak s még eddig általános jelentőségük
ben egyáltalán nem méltatták őket. A leglénye
gesebb eredményeket a következő öt tétéibe 
foglaljuk össze: I. Minden emberi egyén, mint 
minden egyéb fő állat, létele kezdetén egyszerű
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sejt. II. E törzssejt (cytula) mindenütt ugyanazon 
módon keletkezik, két különböző eredetű elvált 
sejtnek, az asszonyi pete-sejtnek (ovulum) s az 
emberi sperma-sejtnek (spermium) egybeolvadásá
ból vagy kopulációjából. III. Mindkét nemi sejtnek 
különböző «sejtlelke» van, azaz mindkettőt az 
érzet és mozgás különböző formája jelzi. IV. A 
megtermékenyítés vagy fogantatás pillanatában 
nemcsak a két nemi sejt plazma-teste s magja, 
hanem azok lelke is egybeolvad; azaz a két 
feszítőerő, melyet mindkettő tartalmaz s mely a 
plazma anyagához elválaszthatatlanul kötve van, 
egyesülnek uj feszítőerőnek, az ujonnanképzett 
törzssejt «lélekcsirá»-jának képzésére. V. Ezért 
van meg minden emberben szüleinek testi és 
szellemi tulajdonsága; örökléssel átviszi a petesejt 
magja az anyai, a sperma-sejt magja az atyai 
tulajdonságok egy részét.

A fogantatás ezen empirikusan felismert jelen
ségei folytán megállapították továbbá azt a fontos 
tényt, hogy minden ember, mint bármely állat, 
egyéni léteiének kezdete van ; a két szekszuális 
sejtmag kopulációja hajszálfinoman jelzi azt a 
pillanatot, amelyben nemcsak az uj törzssejt teste, 
hanem «lelke» is keletkezik. E tény maga meg- 
czáfolja a lélek halhatatlanságának régi mítoszát, 
melyre később visszatérünk. Ez továbbá azt a 
szélesen elterjedt babonát is megczáfolja, hogy 
az ember egyéni létét a «jó isten kegyeiméinek 
köszöni. Ennek oka pedig inkább egyesegyedül 
a két szülő «eros» án nyugszik, azon hatalmas, 
minden soksejtű állatnál és növénynél közös nemi
ösztönön, mely azok párosodására vezet. Azonban 
e fiziológiai proczesszusnál a lényeges nem, mint 
korábban hitték, az «ölelkezés» vagy az ezzel 
egybekapcsolt szerelmi játék, hanem csupán az 
emberi sperma bevezetése az asszonyi nemi-
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csatornába. Csak igy lehetséges a földlakó álla
toknál, hogy a termékenyítő mag a megoldott 
petesejttel egybejő (mely az embernél szokás 
szerint az uterus alatt történik). Alsóbb, vizlakó 
állatoknál (pl. halaknál, kagylóknál, medúzáknál) 
mindkét érett nemi terméket egyszerűen a vizbe 
üritik, s találkozásuk a véletlenre van hagyva; 
itt tulajdonképeni párosodás s ezzel együtt a 
«lelki élet» amaz összetett pszichikai funkciói 
hiányzanak, melyek a főbb állatoknál oly nagy szere
pet játszanak. Eszerint minden alsóbb, nem páro
sodó állatnál nincsenek meg amaz érdekes szervek, 
melyeket Darwin «másodlagos nemi jellemzőké
nek nevezett, a nemi fajkiválás termékei: az 
ember szakála, a szarvas aggancsa, a paradicsom
madár és sok tyúkféle fényes tollazata, valamint 
a him sok egyéb megjelölése, mely a nősténynél 
hiányzik (V. ö. Bölsche Vilmos: Liebesleben der 
Natur, 3 kötet, 1901.)

A lélek öröklése. A fogantatási fiziológia 
idézett következtetései közt a pszichológiára kü
lönösen fontos a két szülő lélek-qualitásainak 
öröklése. Hogy minden gyermek a két szülő 
jellemének, vérmérsékletének, tehetségének, elme
élének, akarat-erejének különös tulajdonságait 
örökli, általán ismeretes. Époly ismeretes az a 
tény, hogy gyakran (vagy tulajdonkép általánosan !) 
a kétféle nagyszülők pszchikai tulajdonságai is 
örökléssel átszálanak ; bizony, az ember egyes vonat
kozásokban gyakran jobban megegyez nagyszülei
vel, mint szüleivel s épugy érvényes ez a szellemi, 
mint a testi tulajdonságokra. Mindazon csodás 
öröklési törvények, melyeket először (1866-ban) az 
«Általános alaktan »-ban formuláztan s a «Termé
szetes teremtés történet»-ben népszerűén tárgyaltam, 
époly általános érvénynyel birnak a lelki tevékeny
ség, mint a testképződés különös jelenségeire; sőt azVilágproblémák. 10
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elsőben gyakran sokkal föltünőbben és világosab
ban mutatkoznak, mint az utóbbiban.

Mert hisz magában véve a öröklés nagy 
területe, melynek roppant jelentőségét csak Darwin 
(1859) tette a tudományos értelemnek világossá, 
gazdag homályos rejtvényekben s fiziológiai nehéz
ségekben ; nem igényelhetjük azt, hogy már most, 
40 év múlva, annak minden oldala világosan 
szemünk előtt legyen. De annyit már biztosan 
elértünk, hogy az öröklést a szervezet fiziológiai 
funkciójá-nak nézzük, mely szaporodási tevékenysé
gével közvetlenül együtt jár; s mint minden egyéb élet
tevékenységet, ezt is végül fizikai s kémiai proczesz- 
szusokra, a plazma mechaniká-\áx& kell vissza
vezetnünk. Most azonban a megtermékenyítés 
folyamatát pontosan ismerjük; tudjuk, hogy 
emellett épugy a spermamag az atyai, mint a 
petemag az anyai tulajdonságokat átviszi az újon
nan képzett törzssejtre. Az öröklés tulajdonképeni 
főpillanata a két sejtmag keveredése; ezzel men
nek át úgy a lélek, mint a test egyéni tulajdon
ságai az ujj an képzett egyénre. Ez ontogenetikus 
tényekkel a még ma uralkodó iskolák dualisztikus 
és misztikus pszichológiája tanácstalanul áll szem
ben, mig azokat a mi monisztikus pszichogeniánk 
a legegyszerűbb módon tökéletesen megvilágítja.

Lélek-vegyülés (pszichikai amfigonia) Az a 
fiziológiai tény, melyről az egyéni pszichogénia 
helyes megítélése czéljából mindenekelőtt szó van, a 
psziché folytonossága a nemzedékek sorában. Ha 
a fogantatás pillanatában tényleg uj egyén kelet
kezik is, úgy ez sem testi, sem szellemi qualitá- 
sára nézve nem független uj képződmény, hanem 
csak a két szülői faktornak, az anyai petesejtnek 
s az atyai spermasejtnek egybeolvadásából lett 
termék. E két nemi sejt sejt-lelke époly teljesen 
egybeolvad a termékenyítési aktusnál uj sejt-
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lélek képződésére, mint a két sejtmag, melyek e 
pszichikai feszítőerők anyagi hordozói, uj sejtmag 
képzésére egyesülnek. Miután látjuk, hogy egy és 
ugyanazon faj egyénei — maguk testvérek is, kik 
ugyanegy szülőktől származnak, — mindig mutat
nak bizonyos, ha csekély külömbséget is, föl kell 
tételeznünk, hogy ez már magának a párosodó 
csírasejteknek kémiai plazmaszervezetében megvan. 
(Az egyéni különbözőség törvénye, Természetes 
teremtéstörténet X. kiadás, 215 old.)

Csupán e tényből is fölfogható az egyéni 
lélek- és forma-jelenségek végtelen sokszerüsége a 
szerves természetben. Legszélsőbb, de egyoldalú 
következménye gyanánt ered ebből Weismann 
fölfogása, ki az amfimixis-t, a csiraplazma kevere
dését a nemi nemzésnél, az egyéni variábilitásnak 
ug\ szólván egyetlen okául tekinti. Ez az exkluzív 
fölfogás, mely a csiraplazma folytonosságainak 
elméletével egybefügg, nézetem szerint túlzott; 
inkább az a meggyőződésem, hogy a progresszív 
öröklésnek s az ezzel egybekapcsolt funkcionális al
kalmazkodásiak hatalmas törvényei úgy a lélekre 
mintatestre érvényesek. Azuj tulajdonságok, melyeket 
az egyén élete folyamán szerzett, részben visszahathat
nak a csiraplazma molekuláris összetevődésére a pete
sejtben és a magsejtben s igyöröklésselbizonyos föl
tételek között (természetesen mint rejtett természeti 
erők) átszállhatnak a legközelebbi nemzedékre.

Pszichológiai atavizmus. Ha a lélek vegyü- 
lésnél a fogantatás pillanatában legelébb a két 
erotikus sejtmag utján csak a két szülő-lélek 
feszítőére e öröklődik át, akkor ezzel egyúttal 
régebbi, gyakran igen távoli nemzedékek örököl
hető pszichikai befolyása is átterjeszthető. Mert a 
rejtett öröklésiek vagy az atavizmus iák törvényei 
is époly érvényesek a pszichére, mint az anató
miai szervezetre. E «visszaütés» csodás jellenségeí- 

10*
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vei találkozunk igen egyszerű s tanulságos forrná* 
ban a polipok és medúzák nemzedékcseréjénél. Itt 
két külömböző nemzedék szabályosan váltakozik 
egymással, úgy, hogy az első a harmadikkal, 
ötödikkel stb. ellenben a második (azoktól igen 
különböző) a negyedikkel, hatodikkal egyenlő 
(Term, teremtéstört. 185. old.). Az embernél, mega 
főbb állatoknál s növényeknél, hol folytatólagos 
öröklés következtében minden nemzedék hasonlít 
a másikhoz, hiányzik ama szabályszerű nemzedék
csere ; de mindamellett élénkbe tűnnek a wissza- 
ütés vagy atavizmus sokszerü jelenségei, melyek 
a rejtett öröklés ugyanazon törvényére vezethetők 
vissza.

Épen lelki életük finomabb vonásaiban, hatá
rozott művészi tehetségük vagy hajlamuk birtoká
ban, a jellem erejében, a vérmérséklet szenvedé
lyében gyakran hasonlítanak kiváló emberek inkább 
nagyszüleikhez, mint szüleikhez ; nem ritkán vala
mely feltűnő jellemvonás is mutatkozik, mely 
sem ebben, sem abban nem volt meg, hanem 
hosszú idő előtt az ősök egy régebbi tagjában. 
E csodás atavizmusban is ugyanazon öröklési törvé
nyek érvényesek a pszichére mint a fiziognomiára, az 
érzékszervek egyéni qualitására, az izmokra, a csont
vázra s egyéb testrészekre. A legfeltűnőbben 
ezt uralkodó dinasztiáknál s régi nemesi nem
zedékeknél tudjuk követni, kiknek kiváló tevé
kenysége az állam-életben alkalmat adott a nem- 
zedék-lánczolatnál az egyének pontosabb történeti 
bemutatására, pl. a Hohenzollerneknél, Hohen- 
staufoknál, Orániaiaknál, Bourbonoknál, Habsbur
goknál stb. s nem kevésbbé a római császároknál.

A biogenetikus alaptörvény a pszicholó
giában. (1866) A biontikus (egyéni) s a filetikus 
(történeti) fejlődés okozati összefüggésének, melyet 
már Általános alaktan-ómban, mint legfőbb törvényt,
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minden biogenetikus vizsgálat élére állítottam, 
époly általános érvénye van a pszichológiá-xa, 
mint a morfologiá-xa. A különös jelentőséget, 
melyet az mindkét tekintetben az ember részére 
igényel, én (1874) Antropogéniám első előadásában 
kifejtettem: «A szerves fejlődés alaptörvénye». 
Mint minden egyéb szervezetnél, az embernél is 
«a csiratörténet a törzstörténet kivonata». E szűk 
és megrövidített egybefoglalás annál tökéletesebb, 
mennél inkább megőrzi az állandó öröklés az ere
deti kivonatfejlődést (palingenezist); ellenben annál 
tökéletlenebb, mennél inkább bevezeti a későbbi 
zavarási fejlődést (cenogenesis) a váltakozó alkal
mazkodás. (Antropogenia 11, 19 o.)

Midőn ez alaptörvényt a lélek fejlődéstörténe
tére alkalmazzuk, egész különös nyomatékot kell 
helyeznünk arra, hogy annak folyton mindkét ol
dalát kell kritikailag szemügyre vennünk. Mert az 
embernél, mint egyéb főbb állatnál s növénynél a 
fiietikus év-milliók folyamán oly tetemes zavarások 
vagy cenogenezis-ek fejlődtek ki, hogy ezzel a palinge- 
nezis-nek vagy «történet-kivonat»-nak az eredeti, 
tiszta képe erősen 
változottnak tetszik, 
s egyhelyü öröklés 
tikus egybefoglalás 
a megrövidített s egyszerűsített öröklés törvé
nyével lényegesen cenogenetikusan megváltozott 
(Term.-teremt.-tört. 190. old.). Legelébb ez ismer
hető föl világosan a lelki-szervek, az idegrend
szer, az izmok és érzéki szervek csiratör
ténetében. Hasonló módon érvényes azonban ez 
a lelki tevékenységre is, mely elválaszthatatla
nul e szerv normális kiképződéséhez van kapcsolva. 
Ennek csiratörténete az embernél, mint bármely 
más elevent szülő állatnál, cenogenetikusan már 
azért is erősen megváltozott, mert a csira teljes

elhomályosultnak s meg- 
Mig egyrészt az egyidejű 
törvényével a palingene- 

megtartva marad, másrészt
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kiképződése itt hosszabb időn át az anyai testben 
megy végbe. Tehát az egyéni pszichogeniának 
két főszakát különböztetjük meg: I. az embrio
nális és II. a postembrionális fejlődéstörténetét a 
léleknek.

Embrionális psziehogenia. Az emberi csira 
vagy embrió az anyatestben rendes módon kilencz 
hónap (vagy 270 nap) alatt fejlődik ki. Ez idő 
alatt teljesen el van zárva a külvilágtól s nem 
csupán az anyai magzattartó (uterus) vastag izom
fala védi, hanem a különös magzat-lepel (embry- 
olemmen) is, mely mind a három gerinczes-osztály- 
nál, a hüllőknél, madaraknál s emlősöknél, közösen 
előfordul. Mindhárom amnióta-osztálynál e magzat
lepel (amnion vagy vizbőr s serolemma vagy 
szerőzus bőr) ugyanegy módon fejlődik ki. Ezek 
a védelmi berendezések, melyeket a legrégibb 
reptiliák (proreptiliák), minden amnióta közös törzs
formája, csak a permi-korszakban (a paleozoikus 
időszak vége felé) szereztek, midőn e főbb gerin
czesek az állandó földi-élethez s a levegőlélekzés- 
hez szoktak. Megelőző őseink, a kőszénkorszak 
amfibiái, még a vízben éltek és lélekzettek, mint 
régebbi őseik, a halak.

E régibb vizilakó gerinczeseknél a csiratörté
netnek még sokkal nagyobb fokban megvolt a 
palingenetikus karaktere, mint ahogy a jelenkor 
legtöbb halánál s amfibiájánál. Az ismert ebihalak, 
a szalamander lárvái s a békák, még ma is meg
őrzik szabad vizi életük első idejében hal-őseik 
testalkatát; hasonlítanak is hozzájuk az életmód
ban, a kopoltyu-lélekzésben, érzék-szerveik funk
ciójában a egyéb lelki-szerveikben. Csak ha beáll 
az úszó ebihalak érdekes metamorfózisa s ha a 
földi-élethez szoktak, változik át halszerű testük 
négylábú mászkáló amfibium-má; s a kopoltyu- 
lélekzés helyébe a vízben a kizárólagos levegőié*
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légzés lép tüdő utján, s a megváltozott életvi
szonyokkal a lelki szerv is, idegrendszer s érzék
szervek, a fejlődés magasabb fokát érik el. Ha az 
ebihalak pszichogeniáját kezdetétől végéig teljesen 
követhetnők, a biogenetikus alaptörvényt lelkűk 
fejlődésére sokszorosan alkalmazhatnék. Mert köz- 
vetetlenül a külvilág változó körülményei között 
fejlődnek, s érzetük és mozgásuk ezen körülmé
nyekhez korán alkamazkodni kénytelen. Az úszó 
ebihalnak nemcsak szervezete, hanem az élet
módja s lelkitevékenysége is egy volt a haléval 
s csak átváltozásával egyeznek meg azok a 
békáéival.

Az embernél, valamint minden egyéb amnio- 
tánál, nem igy van az eset; embriójuk már a 
védő pete-takaróval való bezárással egészen elvo
natott a külvilág egyenes befolyásától s vele min
den kölcsönhatástól el választat ott. Azonkívül az 
amnioták különös magzat-ápolása csirájának sok
kal kedvezőbb föltételeket nyújt a palingenetikus 
fejlődés cenogenetikus megrövidítésére. Ide tartozik 
mindenekelőtt a csira kitűnő táplálkozása; ez a 
hüllőknél, madaraknál és monotrémáknál (tojásrakó 
emlősöknél) a nagy tápláló tojás-sárgája utján 
megy végbe, mely a tojáshoz van adva, a többi 
mammáliáknál ellenben (erszényesek s lepényesek) 
az anya vérével, mely a fehérnye-tartó véredénye 
s az allantois által a csirához megy. A legfejlettebb 
lepényesek-néX ('placentalia) e czélszerü táplálkozási
forma az anyalepény (placenta) kiképződése által 
a legnagyobb fokú tökéletességet érte el; ezért itt 
az embrió már a születés előtt teljesen kiképződött 
Lelke azonban ez egész idő alatt a csiraalvás 
állapotában van, nyugalmi állapot, melyet Preyer 
joggal hasonlított össze az állatok téli alvásával. Ha
sonló hosszantartó álmot találunk ama rovarok 
bábu állapotában is, melyek teljes átváltozáson
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mennek át (pillangók, méhek, legyek, bogarak stb.) 
Itt a bábualvás, mely alatt a szervek és a szöve
tek a fegfontosabb változásokon mennek át, an
nál érdekesebb, mert a szabadon élő lárvák 
(hernyó, kukacz vagy pondró) igen fejlett lelki
életet élnek s mert ez jelentékenyen alul áll ama 
foknál, melyet később (a bábualvás után) a teljes, 
szárnyas és nemileg érett rovar mutat.

Postembrionális pszichogenia. Az ember 
lelki tevékenysége egyéni élete alatt, épugy, mint 
a legtöbb főbb állatnál, a fejlődési fokozatok 
egész során megy keresztül; mint legfontosabba
kat, a következő öt főrészletet különböztetjük 
meg: 1. az újszülött lelke az öntudat fölébredéséig 
s a beszéd eltanulásáig, 2. a gyermek-fiú és gyer
mek-leány lelke a serdülésig (a nemi ösztön föl
ébredéséig), 3. az ifjú és a hajadon lelke a nemi 
összeköttetés beállásáig (az «ideálok» [L. Gh. IV. 3.] 
kora), 4. a felnőtt férfi s az érett asszony lelke (a 
teljes érettség s a családalapítás kora, a férfinál több
nyire a hatvan, az aszzonynál az ötven életévig 
körülbelül, az involució belépéséig), 5. az öreg 
férfi s asszony lelke ( a visszaképződés kora). Az 
emberek lelki élete tehát a fokozódó képződés 
a teljes érettség s a leszálló visszaképződés, 
ugyanazon fejlődési fokain megy át, mint szerve
zetének minden egyéb élettevékenysége.
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A lélek törzstörténete.Monisztikus tanulmányok a filogenetikus pszichológiáról A lelki élet fejlődése az ember állati őseinek sorában.
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A leszármazási elmélet az antropológiával 

kapcsolatban meggyőzött minket arról, hogy em
beri szervezetünk állati ősök hosszú sorából 
évmilliók folyamán lassankénti változással lassan 
és fokozatosan fejlődött. Miután az ember lelki 
életét egyéb élettevékenységétől el nem választ
hatjuk, inkább arra a meggyőződésre jutottunk, 
hogy egész testünk és lelkünk egységesen fejlő
dött, tehát a modern monisztikus pszichologíá-xa 
is az a föladat jut, hogy az emberi lélek történeti 
fejlődését az állati lélekből fokozatosan nyomon 
kövesse. E feladat megoldását kísérli meg a «lélek 
törzstörténete» vagy a psziché filogeniája; lehet.
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mint az általános lélektan egy ágát, a filogenetikus 
pszichológia vagy — ellentétben a &o»/áb&r-sal 
(egyénivel) — fiietikus pszichológia nevével jelölni. 
Jóllehet ez uj tudományt még alig vették komo
lyan foganatba, jóllehet létjogosultságát a legtöbb 
szak-pszichologus kétségbe vonja, mégis számára 
a legfőbb fontosságot és legnagyobb érdeklődést 
kell igénybe vennünk. Mert szilárd meggyőződé
sünk szerint ez van mindenekelőtt arra hivatva, 
hogy a nagy «világrejtvény»-t lelkünk mivoltáról 
s keletkezéséről megoldja.

A fiietikus pszichogenia módszerei. Az 
eszközök és utak, melyeknek a filogenetikus 
pszichológia távoli, a jövő ködében még sokak 
előtt alig fölismert czélja felé vezetniük kellene, 
egyéb törzstörténeti kutatások eszközeitől és utaitól 
nem térnek el. Mindenekelőtt itt is az összehason
lító anatómia, fiziológia s ontogenia a legnagyobb 
értékűek. De a paleontológia is számos biztos 
támaszpontot nyújt. Mert az egymásután, melyben 
a vertebrata-osztályok megkövesült maradékai sor
ban következnek a szerves földtörténet korszakai
ban, részben megvilágítja előttünk, annak fiietikus 
összefüggésével egyetemben, azok lelki tevékeny
ségének fokozatos kifejlődését is. Természetesen 
kényszerítve vagyunk itt, mint filogenetikus kuta
tásoknál mindenütt, számos hipotézis képzésére, 
melyek ezen empirikus törzsismeret érezhető héza
gait kitöltik ; mindamellett az utóbbiak oly világos 
és jelentőséges fényt vetnek a történeti fejlődés 
logfontosabb fokozataira, hogy azok általános 
lefolyásába kielégítő belátást nyerhetünk.

A fiietikus pszichogenia főfokozatai. Az 
ember és a főbb állatok összehasonlító pszicho
lógiája legelőbb a lepényes emlősök legfőbb cso
portjában, a főemlősöknél (primates) ismerteti meg 
azokat a fontos haladásokat, melyekkel az ember
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lelke az embermajom(anthropotnorpha) pszichéjé
ből létrejött. Az emlősök és továbbá az alsóbb 
gerinczesek filogeniája a primáták idősebb ősei
nek hosszú sorozatát mutatja, melyek a törzsön 
belül a siluri-korszak óta fejlődtek. Mind e ver- 
tebráták jellemző lelki szervük, a velő cső szerke
zetében és fejlődésében megegyeznek. Hogy e 
«medulláris-cső» gerincztelen elődök háti akro- 
gang Hon-jóból vagy nyultagyából képződött, kimu
tatja a férgek vagy vermáliák összehasonlító 
anatómiája. Tovább visszamenve megtudjuk az 
összehasonlító ontogeniából, hogy ez egyszerű 
lelki szerv a külső sziklevél sejtrétegéből, a plato- 
dariak ektoderméből keletkezett; e legrégibb 
lemez-állatoknál, melyeknek még nem volt elkü
lönült idegrendszerük, külső bőrtakarójuk általá
nos érzéki s lelki szerv gyanánt működött. Az 
összehasonlító csiratörténetből végre meggyőző
dünk, hogy e legegyszerűbb metazoák a blastaeadák 
gastrulatio-jából keletkeztek, üres golyóból, mely
nek fala egyszerű sejtréteg, a blastoderm', egyúttal 
ugyanaz a tudomány a biogenetikus alaptörvénynyel 
megérteti velünk, hogy e protozoa-cönobiák eredeti
leg a legegyszerűbb egysejtű ősállatokból keletkeztek.

E különböző csiraképződéseknek, melyek 
keletkezését egymásból közvetlenül követhetjük a 
mikroszkopiái z'ZsrjgtfZflAtalj kritikai magyarázása 
utján, biogenetikus alaptörvényünk segítségével a 
legfontosabb fölvilágositásokat nyerhetjük lelki 
életünk törzstörténetének főfokairól; ebben min
denekelőtt 8-at különböztethetünk meg : 1. Egy
sejtű protozoák egyszerű sejtlélek-ke\ \ infuzórióik\ 
2. soksejtű protozoák cÖnobialis4élek-ke\'. katal- 
lakták', 3. a legrégibb metazoák epiteális-lélekke\\ 
platodariák; 4. gerincztelen ősök egyszerű nyúlt- 
agygyal: vermáliák; 5. koponyátlan gerinczesek 
egyszerű velőcső^ef agy nélkül: akróniák; 6.
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koponyásak agp-gyal, (öt agyhólyagból keletkezett): 
kranotiák; 7. emlősök tulnyomólag fejlődött nagy
agy-kér eg-ge\ : placentáliák; 8. főbb embermajmok 
s emberek, gondolkodó szervek-ke\ (a nagyagyban): 
antropomorfák. Az emberi psziché törzstörténetének 
e nyolcz főfokozata közt továbbá még számos 
alárendelt fejlődési fok különböztethető meg több
kevesebb világossággal. Magától értetődő, hogy 
ezek rekonstrukcziójánál az empirikus pszicholó
giának ama hézagos tanúságaira vagyunk utalva, 
melyeket a jelenlegi faunának összehasonlító 
anatómiája s fiziológiája segítségünkre ad. Mi
után a hatodik fokozat koponyásai, éspedig valódi 
halak, már a siluri rendszerben megkövesülve 
találhatók, azon föltevésre vagyunk kényszerítve, 
hogy a megelőző (a megkövesülésre nem képes!) 
ős-fokozatok már a korábbi praesiluri időben ki
fejlődtek.

I. A sejtlélek (cytopsyche); a fiietikus 
pszichogenezis első főfokozata. Az embernek, 
mint minden egyéb állatnak, legrégibb ősei egy
sejtű ösdllatok (protozoa) voltak. Az észszerű 
filogenia ez alapvető hipotézise a biogenetikus 
alaptörvény nyomán azon ismert embriologikus 
tény-hCA következik, hogy minden ember, mint 
minden egyéb metazoa (minden soksejtű «szövet
állat») egyéni léte kezdetén egyszerű sejt, a «törzs
sejt» (cytula) vagy a «megtermékenyített petesejt» 
(V. ö. 70. old.). Valamint ez utóbbi már kezdettől 
fogva «lelkes» volt, úgy az a megfelelő egysejtű 
törzsforma is, melyet az ember legrégibb ősrend
jeiben különböző protozoák lánczolata képviselt.

Ez egysejtű szervezetek lelki tevékenységéről 
fölvilágosit bennünket a ma még élő protiszták 
összehasonlító fiziológiája; pontos megfigyelések 
s eszes kísérletezések folytán itt a 19. század 
második felében uj terület nyílt meg, tele érdekes
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jelenségekkel. Ennek legjobb ismertetését 1889-ben 
Verworn Miksa adta, tartalmas, eredeti kísérletekre 
támaszkodó «Pszicho-physiologischén Protisten- 
Studien» czimü müvében. Ebben együtt van a 
kevés régebbi megfigyelés is «a pro tiszták lelki 
életéről». Verworn arra a szilárd meggyőződésre 
jutott, hogy minden protisztánál még öntudatlanok 
a pszichikai folyamatok, hogy az érzet és mozgás 
folyamatai itt még összeesnek a molekuláris élet- 
proczesszusokkal a plazmában s hogy végső okuk 
a plazma molekulák (plastidulák) tulajdonságaiban 
keresendő. «A pszichikai folyamatok a protiszták 
birodalmában tehát az a hid, mely a kémiai folya
matokat a szervetlen természetben egybeköti a 
legfőbb állatok lelki életé vei; ez személyesíti a 
legfőbb pszichikai jelenségek csiráját a metazo- 
áknál s az embernél».

gondos megfigyelései s számos kí
sérletei, Engelmann Vilmos, Prey er Vilmos, Hert- 
wig Richárd s egyéb újabb protiszta kutató kísér
leteivel egyetemben, sikeres bizonyítékot nyújtanak 
az én monisztikus «Theorie der Zellseele» (A 
sejt-lelkek elmélete) (1866) czimü müvem részére. 
A különböző protisztáknak, különösen rizopodáknak 
s infuzóriáknak saját sokévi vizsgálataim alapján, 
már 33 évvel azelőtt fölállítottam azt a tételt, 
hogy minden élő sejt pszichikai tulajdonsággal 
bir s tehát a soksejtű állatok s növények lelki 
élete nem egyéb, mint a testüket összetevő sejtek 
pszichikai funkcióinak eredménye. Az alsóbb 
csoportoknál (pl. moszatoknál ésspongyáknál)a test 
minden sejtje egyformán (vagy egyenlő különb
ségekkel) részes benne : a főbb csoportoknál 
ellenben, a munkamegosztás törvényének megfele- 
lőleg, csak azok kiválasztott része, a «lelki sejtek». 
E «celluláris pszichológia» jelentős következményeit 
részben az én iratom: «Perigenesis der Pladistule»
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fejtegette (1876), részben 1877-ben müncheni 
beszédem: «A mai fejlődéstanról viszonyban az 
összes tudományokkal». Ennek népszerűbb ismer
tetését tartalmazza két népszerű előadásom Bécs- 
ben (1878): «Az érzékeszközök eredetéről^ s 
fejlődéséről» és «a sejtlelkekről és a léleksej- 
tekről».

Az egyszerű lelki sejt egyébként már a pro
tiszták birodalmában a fejlődési fokozatok hosszú 
sorát mutatja, az egészen egyszerű, primitiv lelki 
állapotoktól a tökéletes és magas lelki állapotokig. 
A legrégibb és legegyszerűbb protisztáknál az 
érzet és mozgás képessége egyaránt szétoszlik a 
homogén testecskék egész plazmájára; a magasabb 
formáknál ellenben különös «sejteszközök» vagy 
szervecskék különülnek el, mint azok fiziológiai 
szervei. Ily motorikus sejtrészek a rizopodák 
pszeudopodiái, az infuzóriák csillószőrei, ostorai s 
szempillái. A sejtélet belső központi szervének a 
sejtmagot tekintik, mely a legrégibb s legalsóbb 
protisztáknál még hiányzik. Fiziológiai-kémiai te
kintetben különösen kiemelendő, hogy a legere
detibb és legrégibb protiszták plazmodomák voltak, 
növényi anyagcserével, tehát protofiták vagy «ős
növények» ; belőlük keletkeztek csak másodlagosan, 
metaziiizmussal, az első plazmofágok, állati anyag
cserével tehát protozoák vagy «ősállatok». Ezen 
metazitizmus, az «anyagcsere megfordítása» fontos 
pszichológiai haladást jelentett; mert ezzel meg
kezdődött az állati lelkek ama jellemző kiváló
ságainak kifejlődése, mely a növényi telkeknél 
még hiányzott.

Az állati sejtlelkek legmagasabb kiképződését 
a ciliaták vagy szempilla-infuzóriák osztályában 
találjuk. Ha mi ezt magasabb, soksejtű állatok 
megfelelő lelki tevékénységeivel összehasonlítjuk, 
akkor alig találunk valamelyes pszichológiai kü-
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lönbséget; ama protozoák érzékeny és motorikus 
szervecskéi, úgy látszik, hogy ugyanazt végzik, 
mint ezen metazoák érzékszervei, idegei és izmai. 
Sőt az infuzoriák nagy sejtmagjában (meganucleus) 
a lelki tevékenység központi szervét látták, mely 
egysejtű szervezetében hasonló szerepet játszik, 
mint az agy a főbb állatok lelki életében. Azonban 
nehéz eldönteni, hogy az összehasonlítás mely 
határig jogosult; efölött a specziális infuzóriaisme- 
rők nézetei is szerfölött szétágazók. Némelyek 
azok testének minden önkéntes mozgását automati
kusnak vagy inpulzivnek, minden ingermozgást 
reflexnek fognak föl; mások ezekben részben 
önkéntes és szándékos mozgásokat látnak. Mig 
az utóbbiak az infuzóriáknak már bizonyos öntu
datot, egységes önmagáról való képzetet tulajdo
nítanak, az előbbiek ezt tagadják. Mindegy, hogy 
ez igen nehézkes kérdést miként akarják eldönteni, 
annyi bizonyos, hogy ez egysejtű protozoák igen 
fejlett sejt-leiket mutatnak, mely legrégibb egysejtű 
őseink pszichéjének helyes megítélésére igen fontos.

II. Sejtegyesülési lélek vagy cönobiál-psziche 
(coenopsyche); a -fiietikus pszichogenezis második 
főj'okozata. Kz embernél, mint minden egyéb sok
sejtű állatnál, az egyéni fejlődés egy egyszerű 
sejt ismételt osztásával kezdődik. A törzssejt 
(cytula) vagy a «megtermékenyített petesejt» a 
szokásos közvetett sejtosztódás folyamata által 
mihamar két leánysejtre oszlik; miután e folyamat 
ismétlődik, («aequális petebarázdálódásnál») egymás
után 4, 8, 16, 32, 64, hasonló «barázdálódási sejt 
vagy blastomera» keletkezik. Rendszerint (azaz az 
állatok legtöbbjénél) ezen eredeti, egyforma sejtosz
tódás helyébe előbb vagy utóbb egyformátlan 
szaporodás lép. Az eredmény azonban minden 
esetben ugyanaz: az indifferens (eredetileg egy- 
ajtáju) sejtek (többnyire golyóformáju) csoport-
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jának vagy csomójának képződése. Ezen állapotot 
szedercsirának (morula ; v. ö. Antropogenia 57. old.) 
nevezzük. Rendszerint e szederformáju sejt-aggre- 
gatum belsejében nedvesség gyűl össze; ennek 
következtében golyószerü hólyaggá változik át; 
minden sejt annak felületére lép, s egyszerű sejt
réteggé, a csiratakaróvá (blastoderma) rendeződik. 
Az igy keletkezett üreges golyó a csirahólyag 
(blastula vagy blastosphaera, Antropogenia 57. old.) 
jelentőséges állapota.

A pszichológiai tények, melyeket a blastulák 
képződésénél közvetlenül megfigyelhetünk, e sejt
egyesüléseknek részben mozgásai, részben érzetei. 
A mozgások két csoportra oszlanak: 1. a belső 
mozgások, melyek mindenütt lényegesen hasonló 
módon a szokásos (közvetett) sejtosztódás folya
matánál (a sejtorsó, mitózis, karyokinézis stb. 
képződése) ismétlődnek; 2. a külső mozgások, 
melyek a társas sejteknek és azok csoportosulásá
nak törvényszerű helyváltoztatásában a blasto
derma képződésénél lépnek napfényre. E mozgá
sokat mi A^rafoWwi-nak és öntudatlanoknak 
fogjuk fel, mert ezek mindenütt hasonló módon 
a protiszták régibb ősrendjeinek öröklésétől függe
nek. Az érzetek szintén 2 csoportra oszthatók: 
1. az egyes sejtek érzetei, melyek egyéni önálló
ságuk állításában és szomszéd sejtjeikkel való 
viselkedésükben nyilvánulnak (cnelyekkel érintke
zésben állanak) ; 2. az égész sejtegyesülésnek 
vagy cönobium nak egységes érzete, mely a 
blastula egyéni alakulásában, mint üreges golyó, 
napfényre lép (Antropogenia 491. old.).

A blastula-keyrzß&es okozati megértését adja ne
künk a biogenetikus alaptörvény, midőn ezen tör
vény azt közvetlenül annak megfigyelt jelenségeire al
kalmaztatván öröklés által meg világi tj a s visszavezeti a 
megfelelő történeti folyamatokra, melyek eredetileg a
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legrégibb protiszta-cönobiák, a blastaeadák, keletke
zésénél mentek végbe. A fiziológiai és pszichológiai be
látást a legrégibb sejt-társulások e fontos proczesz- 
szusába azonban a még ma élő cönobiákon való 
megfigyeléssel és kísérletezéssel nyerhetünk. Ily 
állandó sejt-egyesülések vagy sejt-csoportok (sejt
kolóniáknak, sejtközségeknek vagy sejttörzseknek 
is nevezik) még ma is igen elterjedtek, úgy a 
plazmodom ősnövények (pl. paulotomeák,diatomeák, 
volvocinák), mint a plazmojág ősállatok (infuzóriák 
és rizopodák) között. Mind ezen cönobiák között 
már egymás mellett a pszichikai tevékenység két 
különböző fokát különböztethetjük meg: I. az 
egyes sejt egyének (mint «elemi szervezetek») 
sejtleikét és II. az egész sejtegyesülés cönobiális 
lelkét.

III. Szövet-lélek (histopsyehe); a fiietikus 
pszichogenezis 3. főfokozata. Minden soksejtű és 
szövetképző növénynél (a metaphytáknál vagy 
szövet-növ ény éknél) és ép úgy a szövetállatok 
(béllények, metazoák) legalsóbb, idegtelen osztá
lyaiban csakhamar a lelki tevékenység két külön
böző formáját különböztetjük meg, még pedig a) 
az egyes sejtek pszichéjét, mely sejtek a szövetet 
alkotják és b) magának a szövetnek pszichéjét 
vagy a «sejtállam» pszichéjét, mely azokból képződött. 
E szövet-lélek mindenütt az a főbb pszichológiai 
funkció, mely az összetett soksejtű szervezetet 
egységes Z>z^-nak vagy «fiziológiai individuumé
nak, valódi <sejt-állam»-nak mutatja. Ez a társult 
sejteknek, mindazon egyes «sejtlelkein» uralkodik, 
melyek mint függő «állampolgárok» az egységes 
sejtállamot alkotják. A pszichének ezen alapvető 
kettőssége a metaphytáknál és az alsóbb ideg
nélküli metazoáknál igen fontos; elfogulatlan 
megfigyeléssel és alkalmas kísérlettel közvetlenül 
bebizonyítható : először, minden egyes sejtnekVilágproblémák. 11
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megvan a maga érzete és mozgása, és másodszor, 
minden szövet és minden szerv, mely bizonyos 
számú, hasonló fajú sejtből tevődött össze, külö
nös ingerlékenységet és pszichikai egységet 
mutat.

IV. A. A növény lélek (phytopsyche) a 
szövetképző, soksejtű növények (metaphyták, az 
egysejtű protophyták kizárásával) összes pszichikai 
tevékenységének foglalata előttünk; ez a mai napig 
tárgya maradt a legkülönbözőbb megítéléseknek. 
Régebben szokás szerint a legfőbb különbséget 
növények és állatok között abban találták, hogy 
az utóbbiaknak általában «lelket» tulajdonítottak, 
ellenben az elsőknek nem. Azonban a különböző 
főbb növények és alsóbb állatok ingerlékenységé 
nek és mozgásainak elfogulatlan összehasonlítása 
már a 19. század kezdetén némely kutatót azon 
meggyőződésre vitt, hogy mindkettőnek egy
aránt lélekkel kell bírnia. Később névszerint 
Fechner, Leitgeb stb. élénken állást foglaltak vala
mely «növény-lélek» elfogadása mellett. Ez csak 
akkor jutott mélyebb megértésre, midőn a sejt
elmélet (1838) kimutatta a növények és állatok 
elemi szervezetének hasonlóságát, s különösen, 
mióta Schultze Miksa plazma-elméletével (1859) 
mindkettőben fölismerte az aktív, élő protoplazma 
hasonló viselkedését. Az újabb összehasonlító 
fiziológia (30 év óta) kimutatta, hogy a fiziológiai 
viselkedés a különböző ingerekkel (fény, villamos
ság, hő, nehézkedés, dörzsölés, kémiai behatások 
stb.) szemben sok növény és állat «érzékeny» 
testrészeiben egészen hasonló és hogy a reflex
mozgások is, melyeket azon ingerek keltenek, 
egészen hasonló lefolyásuak. Ha tehát e tevé
kenységekre az alsó, idegtelen metazoáknál (sziva
csok, polipok) külön «lelket» tulajdonítanak, 
úgy jogosult volt, hogy ezt sok (vagy tulajdonkép
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minden) metaphytánál elfogadják, legalább az 
igen «érzékeny» mimózáknál, a rovarfogó harmat
fűnél (dionaea, drosera) és számos felfutó kúszó 
növénynél.

Mindenesetre, az újabb növény-fiziológia 
ezen ingermozgások vagy tropizmák közül sokat 
megmagyarázott tisztán fizikailag a növés különös 
körülményei, a turgor-mozgások stb. folytán. Azon
ban e mechanikus okok nem többé s nem kevésbbé 
pszichofizikaiak, mint a hasonló reflex-mozgások 
a spongyáknál, a polipoknál és egyéb idegtelen 
metazoáknál, ha ezek mechanizmusa itt lényegesen 
különbözik is. A histopsyche vagy szövet-lélek 
jelleme mindkét esetben egyaránt abban mutat
kozik, hogy a szövetnek (a törvényszerűen rende
zett sejtszövetségnek) sejtjei az egyik részről 
fogadott ingereket tovább vezetik, s ezzel más 
részek vagy az egész szerv mozgását előidézik. 
Ezen ingervezetést ép úgy nevezhetjük itt «lelki 
tevékenységnek», mint annak tökéletesebb formáját 
az idegállatoknál; ez anatómiailag az által világo
sodik meg, hogy a szövet vagy sejt-szövetség 
társas sejtjei nem (mint korábban hitték) elválasztva 
vannak egymás mellett, hanem mindenütt egybe- 
függenek finom plazmafonalakkal vagy hidakkal. 
Ha az érzékeny mimózák a megérintésnél vagy 
megrázásnál kitárt tollas leveleiket bezárják és 
a levelek szárát lesülyesztik, ha az ingerlékeny 
harmatfű (dionaea) levelei érintésénél ezeket hirtelen 
egybecsapja és a legyet megfogja, akkor az érzet 
élénkebbnek, az ingervezetés gyorsabbnak és a moz
gás energikusabbnak tetszik, mint az ingerelt fürdőszi
vacsnak és sok egyéb spongyának reflexreakciója.

III. B. Idegtelen metazoák lelke. Egész 
különös fontosságú az összehasonlitó pszicholó
giára általában és különösen az állati lelkek 
filogeniájára azon alsó metazoák lelki tevékenysége, 

11*
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melyeknek bár szövetük és gyakran már szétvált 
szerveik vannak, de sem idegeik, semspecifikus érzék
szerveik nincsenek. Ide tartozik a legrégibb cölenteriák 
vagy alsó állatok négy különböző csoportja, név- 
szerint: 1. a gastraeadák, 2. a platodariák, 3. a 
spongyák és 4. a hidropolipok, a csalánosok leg
alsó formái.

A gastraeadák vagy ősbéllényeka legalsóbb 
cölenteriák ama kis csoportját képezik, mely 
mint minden metazoa közös törzscsoportja, szer
fölött fontos. E kis úszó állatkák teste kis 
(többnyire peteszerü) hólyagocskának tetszik, mely 
egyszerű üreget tartalmaz egynyilással (ősbél és 
ősszáj). Az emésztő üreg fala két egyszerű sejt
rétegből vagy epiteliából képződik, melyek közül a 
belső (béllevél) a táplálkozás vegetális tevékeny
ségét és a külső (bőrlevél) a mozgás és érzet 
animális (állati) funkcióit végzik. E bőrlevél egy- 
faju érzékeny sejtjei gyönge ostorokat, hosszú 
csilló szőröket hordanak, s ezek lebegései idézik 
elő az önkéntes úszó mozdulatokat. A gastraeadák 
még ma is élő néhány formája, a gastrema/riák 
(trichoplacidák) és cyemariák (orthonectidák), azért 
oly érdekes, mert élethossziglan azon fejlődési 
fokon maradtak, melyet minden egyéb metazoának 
(a spongy ától föl az emberig) csirája csirafejlődése 
kezdetén átfut. Mint az én gasztraea elméletemben 
(1872.) megmutattam, az összes szövet-állatoknál 
az előbb figyelembe vett blastulából (180. old.) 
mihamar igen jellemző csiraforma, a gastrula 
keletkezik. A csiratakaró (blastoderma), mely az 
üreges golyó falát tünteti föl, az egyik oldalon 
árokszerü elmélyedést képez és csakhamar oly 
mély benyomódássá lesz, hogy a csirahólyagnak 
belső üreges tere eltűnik. A csiratakaró be
nyomott (belső) fele nekidől a külső (be nem 
nyomott) felének. Az utóbbi képezi a bőrlevelet
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vagy külső sziklevelet (ektoderma, epiblasta), az 
első ellenben a béllevelet vagy belső sziklevelet 
(entoderma, hypoblasta). A kehelyszerű testnek 
újonnan keletkezett térürege az emésztő gyomor
üreg, az ősbél (progaster), nyilása az ősszáj (pros- 
toma). A bőrlevél vagy ektoderma minden metazoá- 
nál az eredeti «lelki-szerv» ; mert ebből fejlődnek 
ki az összes ideges-állatoknál nemcsak a bőrfedő 
és az érzékszervek, hanem az idegrendszer is 
A gastraeadáknál, melyeknek még nincs idegrend
szerük, minden sejt, melyet az ektoderma egy
szerű epitelium-rétege alkot, egyszerre érzet és 
mozgás szerve; a szövet-lélek itt a legegyszerűbb 
formában mutatkozik.

Úgy látszik, hogy a platodariák-n&k, á lepé
ny esek (platodes) legrégibb s legegyszerűbb formái
nak is, még e primitiv képződésük van. Nehánynak 
e kryptocölák (convoluta stb.) közül még nincs 
elkülönült idegrendszere, mig legközelebbi epigón- 
jaiknál, a galandférgeknél (turbellaria) már a bőr
fedőtől elkülönült s egyszerű nyultagy fejlődött.

A spongy ák vagy szivacsosok az állatvilágnak 
egy önálló törzse, mely sajátos szervezetével min
den egyes metazoától különbözik ; igen szá
mos faja többnyire a tenger fenekén nő föl. A 
szivacsok legegyszerűbb formája, az olinthus, 
tulajdonkép nem egyéb, mint gastraea, melynek 
testfala szürőszerüen át van szakgatva finom 
likacsoktól, a tápláló vizár beeresztésére. A legtöbb 
spongyánál (a legismertebbnél, a fürdő spongyánál 
is) a bütyökszerü test tőt vagy kormus-X. képez, 
mely az ilyen gastraeadok («ostor-kamrák») ezer- 
jeiből van összetéve s tápláló csatornarendszerrel 
átvonva. Érzet és mozgás a szivacsoknál csak 
igen kis mértékben fejlődött ki; nincsenek idegeik, 
érzékszerveik s izmaik. Tehát igen természetes 
volt, hogy e helybenmaradó, formátlan, és érzé-
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ketlen állatokat korábban általában «növényed
nek tekintették. Lelki életük (melyre semmi külö
nös szervük el nem vált) mélyen a mimózáké s 
egyéb érzékeny növényeké alatt áll.

A csalánosok lelke (cnidaria) az összehasonlító 
s filogenetikus pszichológiára egészen kiváló jelentő
ségű. Mert hisz a cölenteriák e formákban gazdag tör
zsében megy végbe szemünk előtt az ideglélek-nek 
a s£0z^tó%?£-ből való történeti keletkezése. E 
törzshöz tartoznak a megmaradó polipok és korai
tok, az úszó medúzák és siphonophorá-k sokalaku 
osztályai. Minden csalános közös hipotetikus törzs
formájául teljes biztossággal egy igen egyszerű 
polip ismerhető föl, mely a közönséges, ma még 
élő édesvízi-poliphoz fhydra) lényegében hasonló al
katú volt. Nos, e hidráknak azonban s épugy a hely- 
benmaradó, közel-rokon hidropolipok-nak még semmi 
idegjük s magasabb érzék-szervük nincs, jóllehet 
igen érzékenyek. Ellenben aszabadon úszó medúzák
nak, melyek az utóbbiakból fejlődtek (s velük 
nemzedék-cserével ma is még egybe vannak kap
csolva) már önálló idegrendszerük s elkülönült 
érzékszerveik vannak. Tehát itt az idegiélek (neu- 
ropsyche) történeti eredetet a szövetlélekből (his- 
topsyche) közvetlenül ontogenetikusan megfigyelhet
jük. Ez ismeret annál érdekesebb, mert ama 
jelentős folyamatok polifiletikusak, azaz többször 
(legalább kétszer) egymástól függetlenül mennek 
végbe. Mint én azt kimutattam, a hidromeduzák 
(vagy kraspetodák) más módon a hidropolipok-hé\ 
keletkeztek, mint a szkifomeduzák (vagy akraspe- 
dák) a szkifopolip ok-hn\; a csírázás az utóbbiaknál 
terminális, az elsőknél laterális. Mindkét csoport 
jellemző öröklött külömbségeket is mutat lelki
szerveik finomabb fölépítésében. Igen érdekes a 
pszichológiára a szifonoforák osztálya is. E pom
pás, szabadon úszó állat-törzseknél, melyek a
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hidromeduzáktól származnak, kettős-leiket figyel
hetünk meg : a számos egyén egyes lelkét (sze
mélyi lélek} mely egyének az: alkotják, s az egész 
törzsnek egységesen működő pszichéjét ( kormal- 
lélek}. V. ö. «Zellseelen und Seelen-Zellen» (Gém. 
Vortr. 1902. I.).

IV. Az idegiélek (neuropsyche); a fiietikus 
pszichogenezis negyedik föfokozata. Minden főbb 
állatnak lelkiéletét, épugy mint az embernél, több 
vagy kevesebb komplikált «lelki szervezet» esz
közli s ez mindig három főalkatrészből áll: az 
érzékszervek végzik a különböző érzeteket, az 
izmok ellenben a mozgásokat; az idegek az elsők 
s utóbbiak közt külön központi szervvel hoz
nak létre összeköttetést : az agy-gyal vagy gan- 
glionnal (idegcsomó). E lelki-szervezet berende
zését és tevékenységét villamos telegráf-rendszerrel 
szokták összehasonlítani, az idegek a vezető-sodro
nyok, az agy a központi állomás, az izmok és 
érzékek az alárendelt helyiállomások. A motorikus 
idegrostok az akarat parancsait vagy hatásait 
centrifugálisan ez idegközponttól az izmokig vezetik 
s ezek kontrakciójával mozgást idéznek előjellen
ben az érzékeny idegrostok a különböző érzeteket 
centripetálisan a külső érzékszervektől az agyig 
vezetik s jelentést tesznek a külvilág elfogadott 
benyomásairól. A ganglion-sejtek vagy «lelki sejtek», 
melyek az idegbeli központi szervet alkotják, az 
összes szerves elemi-részek közt a legtökéleteseb
bek, mert nemcsak a közlekedést végzik izmok és 
érzékszervek közt, hanem az állati lélek minden 
működése közt a legnagyobbakat: a képzetek és 
gondolatok képződését, mindenek élén az öntu
datot.

Az anatómia és fiziológia, a hisztologia s 
ontogenia nagy haladása az újabb időben a lelki- 
készülék-ről való alaposabb ismeretünket számos
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igen érdekes fölfedezéssel gazdagította. Ha a spe
kulativ filozófia az empirikus biológia e jelentősé- 
ges szerzeményeinek csak a legfontosabbjait is 
magába fölvette volna, ma már egészen más 
fiziognómiát kellene mutatnia, mint ahogy, sajnos, 
a dolog áll. Miután ennek beható megbeszélése 
itt messze vezethetne, csak arra szorítkozom, hogy 
a legfontosabbakat kiemeljem.

Minden magasabb állattörzsnek megvan a 
maga sajátos lelkiszerve; mindegyikben a központi 
idegrendszert különös alak, helyzet s összetevődés 
jelöli. A sugár-szerű csalánosok (cnidaria) közt 
a medúzák a védőszegélynél ideggyürüt tüntetnek 
föl, többnyire négy vagy nyolcz ganglionnal ellátva. 
Az ötsugaras csillagállatok (echinoderma) száját 
ideggyürü veszi körül, amelyből öt idegtörzs su
gárzik ki. A kétoldaluan-szimmetrikus lepényesek- 
nek (platodes) és /#g^£-nek (vermalia) nyult- 
agyuk vagy akroganglionjuk van, amely pár dor- 
zális, a száj fölött elhelyezett ganglionból van 
összetéve; e «felső gégebütyök»-ből két oldali 
idegtörzs megy a bőrhöz és az izmokhoz. A ver
máliák egy részénél és a puhatestűek nél (mollusca) 
ehhez még pár ventrális «alsó gégebütyök» járul, 
melyet az elsővel a gégét körülvevő gyűrű vesz 
körül. Ez a «gégegyürü» az izállatok-nó\ (articu 
lata) is visszatér, itt azonban a hosszan kinyújtott 
test hasi oldalán a «hasi velőn» folytatódik, kötél- 
hágcsószerü kettős zsinóron, mely minden izében 
kettős ganglionná dagad. A lelki szerv egész el
lentétes képződését látjuk a gerinczesek~né\ (ver
tebrata); itt a belsőleg tagolt test hátsó oldalán 
általán hátgerincz-velő fejlődik; elő részének daga- 
dásából lesz később a jellemző hólyagszerü agy.

Jóllehet tehát a főbb állattörzsek lelki-szervei 
fekvésben, formában és összetevődésben nagyon 
jellemző külömbségeket mutatnak, mégis képes



169
volt az összehasonlító anatómia, hogy a legtöbbet 
közös eredetre vezesse vissza, a platodák és ver- 
máliák nyúlt- agy-ára ; s mind közösen a csira 
legkülsőbb sejtrétegéből, a <<tórZ^/Z»-ből(ektoderma) 
keletkezett. Épugy az ideg-beli központi szervezet 
minden formájában ugyanazon lényeges szerke
zetet találjuk föl ismét, a ganglion-sejtekből vagy 
«lelki-sejtek»-bői (a psziché tulajdonkép működő 
elemi szervéből) és az idegrostok-héA való ösz- 
szetevődést, mely a működés egybefüggését és 
vezetését eszközli.

A gerincesek lelki szerve. Az első tény, 
melyet a vertebraták összehasonlító pszichológiájá
ban látunk és melynek az ember minden tudomá
nyos lélektanának empirikus kiinduló pontjául 
kellene szolgálnia, központi-idegrendszerük jellemző 
alkata. Valamint e központi lelki-szerv minden 
főbb állattörzsében különös, ennek megfelelő hely
zetet, alakot és összetevődést mutat, épugy áll a 
dolog a gerinczeseknél is. Itt mindenütt gerincz- 
velőt találunk, erős henger alakú idegzsinórt, mely 
a hát középvonalán fut végig, a gerinczoszlopon 
(vagy az azt képviselő chordán) fölül. E gerincz- 
velőtől számos idegtörzs fut szét mindenütt szabály
szerű, szegmentalis elosztódásban, minden szegmen
tumnál, vagy csigolyánál egy-egy pár. Ez a «me- 
dulláris-cső» az embrióban mindenütt hasonló 
módon keletkezik : a hátbőr középvonalán finom 
barázda, vagy csatorna képződik; e velőcsatorná
nak vagy medullaris csatornádnak két párhuzamos 
széle fölemelkedik, egymással szembegörbül és a 
középvonalon csővé nőnek össze.

A hosszú dorzális, igy keletkezett hengeres 
idegcső, vagy medulláris cső főleg a gerinczesekre 
jellemző, a korai embrionális helyzetben mindenütt 
ugyanaz és közös alapja a lelki szerv mindazon 
különböző formáinak, melyek abból később fejlőd-
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tek. A gerincztelen állatoknak csupán egyetlen 
csoportja mutat hasonló képződést; ezek a külö
nös tengerlakó köpenyesek (tunicata), a köp el át ák, 
ascidiák és thalidiák. Ezek a testalkat egyéb 
fontos sajátságaiban (különösen a chorda és a ko- 
poltyubél képződésénél,) is föltűnő különbségeket 
mutatnak a többi gerincztelenekkel szemben és 
megegyezést a gerinczesekkel. Ennélfogva most 
elfogadjuk, hogy mindkét állattörzs, vertebraták 
és tunicaták, a vernialiák közös régebbi törzscso- 
dortjából a prochordonierákból keletkeztek. Fontos 
különbség van a két törzs között abban, hogy a 
köpenyesek teste tagozatlan marad és igen egyszerű 
szervezettel bir (a legtöbb később a tengerfe
nékre ülepedik és visszaképződik). A gerin- 
czeseknél ellenben korán beáll a testnek jellemző 
belső tagolódása, az «ősgerinczképzödés» (vertebra- 
tió) Ez eszközli szervezetének sokkal magasabb 
morfológiai és fiziológiai kiképződését, mely végül 
az emberben a tökéletesség legnagyobb fokát 
éri el. Ez velőcsövének finomabb szerkezetében 
is már korán megnyilvánul, számos szegmentális 
idegpár fejlődésében, melyek mint gerinczvelő ide
gek, vagy «spinális-idegek» az egyes testszegmen
tumokhoz futnak.

A medulláriscső fiietikus képződési foka. 
«Gerinczes lelkünk» hosszú törzstörténete a leg
egyszerűbb medullaris cső képződésével kezdődik 
a legrégibb koponyátlanoknál; ez vezet minket 
sok millió év időközén át lassan és fokozatosan 
föl az emberi agy ama komplikált csoda-alkatához, 
mely, úgy látszik, e kifejlett primates-formát a ter
mészetben tökéletesen kivételes helyzetre jogosítja. 
Miután a mi fiietikus pszichogéniánk eme hosszas 
és folytonos folyamatának tiszta képzete a való
ban természetszerű pszychologiának első föltétele, 
czélszerünek tetszik, hogy ama rengeteg korszakot
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egy csomó fokra, vagy főrészletre beosszuk; ezek 
mindegyikében az idegközpont szerkezetével annak 
funkciója is, a «psziché», egyformán tökéletesült. 
Én a medulláris-cső filogeniájában nyolcz ilyen 
korszakot különböztetek meg a gerinczesek nyolcz 
különböző főcsoportjával jellemezve; még pedig
1. a koponyátlanok (acrania), II. a körszájuak 
(cyclostoma), III. a halak (pisces), IV. a kétéltűek 
(amphibia). V. a lepénytelen emlősök (monotrema 
és marsupialia), VI. a régibb lepényes emlősök, 
különösen a félmajmok (prosimiael, VII. az ifjabb 
főemlősök, a valódi majmok (simiae), Vili. az 
embermajmok és az ember (anthropomorpha).

I. Első fok: koponyátlanok (acrania), ma még 
csak a lándsa állat (amphioxus) képviseli; a lelki 
szerv az egyszerű medullaris cső fokán marad és 
megfelelő tagozott gerinczvelőt mutat, agy nélkül.

II. Második fok : körszájuak (cyclostoma), a 
koponyások (craniota) legrégibb csoportja, ma 
még az orsóhalak (petromyzontes) és a mixinoides 
képviseli; a velőcső elővége hólyággá duzzad, 
mely öt egymás mögött fekvő agyhólyaggá külö
nül (nagy agy, közben levő agy, középagy, kisagy, 
utóagy) ; ez az öt agyhólyag képezi azt a közös 
alapot, melyből az összes koponyások agya kifej
lődik az orsóhaltól föl az emberig.

III. Harmadik fok : Öshalak (selachii), hason
lók a mai czápához ; a legrégibb halaknál, me
lyektől minden rágószáju (gnathostoma) ered, kez
dődik az öt egyfajtáju agyhólyag erősebb elkülö
nülése.

IV. Negyedik fok; kétéltűek (amphibia). A szá
razlakó gerinczeseknek e legrégibb osztályával, 
melyek először a kőszénkorszakban jelennek meg, 
kezdődik a négylábúak (tetrapoda) jellemző test
képződése és a halagynak megfelelő elváltozása- 
ez tovább halad ezek permii epigonjainál, a repít
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liáknál, melyeknek legrégibb képviselői a törzs- 
reptíliák (tocosauria), minden amniotának közös 
törzsformái (egyrészt a reptiliáké és madaraké, 
másrészt az emlősöké).

V—VlII-ig. Ötödiktől a nyolczadik fokig: em
lősök (mammalia).

Idegrendszerünk képződéstörténetét «Antropo- 
geniám»en kimerítően tárgyaltam és számos pél
dával megvilágítottam (IV-ik kiadás, 24-ik előadás.) 
Ezért itt csak ezekre utalok, valamint a megjegy
zésekre is, amelyekben én néhány fontos tényt kü
lönösen kiemeltem. Azonban itt még néhány meg
jegyzést teszek annak végső és legérdekesebb ré
szére, a léleknek és szerveinek fejlődésére 
az emlősök osztályában: e mellett különösen 
arra emlékeztetek, hogy ezen osztály monofiletikus 
eredete, minden emlősnek egy közös törzsíormából 
(a trias-korszakbanj való származása, most biztosan 
meg van állapítva.

Az emlősök lélek története. A legfontosabb 
eredmény, mely az emlősök monofiletikus eredetéből 
származik, az emberi lélek szükségszerű származta
tása egyéb mammalia lelkek hosszú fejlődési so
rozatából. Hatalmas anatómiai és fiziológiai ür 
választja el a főbb és alacsonyabb emlősök agy
szerkezetét és az ettől függő lelki életet s mégis 
e mély űrt teljesen kitölti a közvetítő közbenső 
fokok hosszú sora. Legalább tizennégy, (más szá
mítások szerint több mint száz I) millió év időköze, 
mely a trias-korszak kezdete óta lefolyt, tel
jesen elég arra, hogy akár a legnagyobb pszicho
lógiai haladást lehetővé tegye A fontos, újabban 
itt mélyre ható kutatások legáltalánosabb eredmé
nyei a következők: I. Az emlősök agya egyéb 
vertebraták agyától bizonyos sajátságokban külön
bözik, melyek az osztály összes tagjaival közösek, 
mindenekelőtt az első és negyedik hólyag, a nagy
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agy és kis agy túlnyomó kiképződésében, mig a 
harmadik hólyag, a középagy, egészen elkorcsosul. 
II. Mindamellett a legalsóbb és legrégibb mammaliák 
(monotrémák, marsupialiák, prochoriáták) agyképző
dése még szorosan paleozoikus őseik, a karbonikus 
amfibiák (stegocephalák) és a permikus reptiliák 
(tocosauriák) agyképződéséhez csatlakozik. Ili- 
Csak a tertiaer idő alatt következik be a nagy agy
nak az a tipikus teljes kiképződése, mely az ifjabb 
emlősöket az idősebbektől oly élénken megkülön
bözteti. IV. A nagy agynak az a különös (quanti
tativ és qualitativ) kiképződése, mely a& embert 
oly magasra emeli s mely őt kiváló pszichikai mű
ködésekre képessé teszi, ezen kivül a korábbi 
tertiaer korszak legfejlettebb emlőseinek csak egy 
részénél található, mindenekelőtt az ember-majom
nál (anthropoidák). V. Azon különbségek, melyek 
az ember és ember-majom agyszerkezetében és 
lelki életében találhatók, csekélyebbek, mint a 
megfelelő különbségek ezen utóbbiak és az alsó 
primateszek (a legrégibb majmok és félmajmok) 
közt. VI. E szerint az emberi lélek történeti foko
zatos fejlődésének a magasabb és alacsonyabb 
mammalia-lelkekből — a leszármazási elmélet általá
nosan érvényes fiietikus törvényének alkalmazá
sával — mint alapvető, az összehasonlító anatómia 
és ontogenia által tudományosan bebizonyított 
ténynek kell érvényesülnie.
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A lelki élet összes nyilvánulásai közt egy 

sincs, mely oly csodásnak tűnik föl és oly kü
lönböző megítélésben részesül, mint az öntudat. 
Nem csupán e lelki tevékenység tulajdonképeni 
mivoltáról és a testhez való viszonyáról, hanem a 
szerves világban való elterjedéséről, keletkezéséről 
és fejlődéséről még ma is, mint évezrek óta, a 
legellentmondóbb nézetek állnak egymással szem
ben. Minden egyéb pszichikai funkciónál nagyobb 
mértékben adott alkalmat az öntudat valamely 
«anyagtalan lelki lény» téves képzetére s evvel 
kapcsolatban a «személyi halhatatlanság» babo-
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nájára; számos súlyos tévedés, melyet modern 
kulturéletünk még ma is ural, erre vezethető 
vissza. Ezért neveztem én az öntudatot már 
korábban «pszichológiai központi misztérium»-nab', 
ez minden misztikus és dualisztikus tévedés szilárd 
citadellája, melynek hatalmas sánczain a legfelsze- 
reltebb ész minden támadása hajótöréssel fenyeget. 
Már e tény jogossá teszi, hogy itt az öntudatnak 
a mi monisztikus álláspontunkról különös meg
ítélést szenteljünk. Látni fogjuk, hogy az ön
tudat, többé - kevésbbé, nem egyéb, mint 
bármely más lelki tevékenység, azaz természet
jelenség, és, hogy bármely más természet-jelenség
hez hasonlóan alá van vetve a szubstancia-tör- 
vény-neh.

Az öntudat fogalma. Már e lelki tevékeny
ségnek elemi fogalmáról, tartalmáról a legtekin
télyesebb filozófusoknak és természetvizsgálóknak 
a legszétágazóbb nézetei vannak. Talán az öntu
dat tartalmát leghelyesebben bensö-szemlélódés-nek 
nevezhetjük s ezt tükröződéssel hasonlíthatjuk 
össze. Mint ennek két fő területét, megkülönböz
tetjük az objektív és szubjektív tudatot, a világ
tudatot és öntudatot. Minden tudatos lelki tevé
kenység legnagyobb részét mint már Schopen
hauer helyesen elismerte, a külvilág, az «más 
dolgok» öntudata képezi; e világtudat magában 
foglalja a külvilág minden lehető jelenségét, mely 
egyáltalán ismeretünkhöz hozzáférhető. Sokkal 
korlátoltabb a mi öntudatunk, összes saját lelki 
tevékenységünk, minden képzetünk, érzetünk és 
küzdésünk vagy akarattevékenységünk belső tük
röződése.

Öntudat és lelki élet. Sok és tekintélyes 
gondolkodó, különösen a fiziológusok közt (pl. 
Wundt és Ziehen), az öntudat és a pszichikus 
funkciók fogalmát identikusnak tartja: «minden
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lelki tevékenység tudatos» ; a pszichikus élet terü
lete csak addig terjed, mint az öntudat területe. 
Nézetünk szerint e meghatározás az utóbbinak 
jelentőségét meg nem illető módon kiterjeszti s 
alkalmat ad számos tévedésre és félreértésre. 
Inkább egyéb filozófusok (pl. Romanes, Schultze 
Frigyes, Paulsen), azon nézetében osztozunk, 
hogy az öntudatlan képzetek, érzetek és törek
vések is a lelki élethez tartoznak; sőt ez öntudat
lan pszichikai akcziók (reflex tevékenység stb.) 
területe tényleg sokkal kiterjedtebb, mint az öntu
datos akcziók területe. Egyébiránt a két terület egy
mással szoros összefüggésben áll és semmi éles 
határral nincs elválasztva; az öntudatlan képzet 
minden időben hirtelen tudatossá változhatik 
át; ha figyelmünket más tárgy bilincseli le, öntu
datunkból époly hirtelen teljesen eltűnhet.

Az ember öntudata. Az öntudat megisme
résének egyetlen forrása az öntudat maga, s 
ebben van első sorban tudományos vizsgálatának 
és jelentőségének rendkívüli súlyossága. Szubjek
tum és objektum itt egybeesnek; a megismerő 
szubjektum saját benső mivoltában tükröződik, 
melynek az ismeret objektumának kellene lennie. 
Más lények öntudatára soha sem következtethetünk 
teljes objektiv biztossággal, hanem mindig csak 
lelki állapotának a mienkkel való összehasonlítása 
utján. Amennyiben ez egybevetés csak normális 
ember-xe terjed, minden esetre annak öntudatára 
biztos következtetéseket vonhatunk, melynek 
helyességét senki sem vonja kétségbe. De már 
abnormis személyiségeknél (geniális és excentrikus, 
tompa eszü és elmebeteg embereknél) ezen ana
lógiái következtetések vagy bizonytalanok, vagy 
hamisak Még nagyobb mértékben érvényes ez, 
ha az ember öntudatát az állatokéval (legelébb 
a főbb, aztán az alsóbb állatokéval) hasonlítjuk
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össze. Ekkor mihamar oly nagy ténybeli nehéz
ségek származnak, hogy a legkiválóbb fiziológusok 
és filozófusok nézetei ég és föld messzeségben 
vannak egymástól. Mi itt csak a legfontosabb 
nézeteket akarjuk röviden egymással szembe 
állítani.

I. Az öntudat antropisztikus elmélete: az 
ember sajátsága. Az a kiterjedt nézet, hogy 
öntudat és gondolkodás kizárólag az ember tulaj
dona és hogy csupán neki van «halhatatlan lelke», 
Descartes-xa vezetendő vissza (1643). E szellemes 
franczia filozófus és matematikus (egy jezsuita- 
kollegiumban nevelkedett!) tökéletes válaszfalat 
állított ember és állatok lelki tevékenysége közé. 
Az ember lelke, mint gondolkodó, anyagtalan lény, 
szerinte a testtől, mint kiterjedt, anyagi lénytől, 
teljesen el van választva. Mindamellett az agy 
egy részén (a cirbolya-mirigynél I) a testtel össze
kötve kell lennie, hogy a külvilág behatásait föl
fogja s aztán a testre átvigye. Az állatok ellenben, 
mint nem gondolkodó lények nem bírnak lélekkel 
és tisztán automaták, művészien alkotott gépek, 
melyeknek érzetei, képzetei és akaratai tisztán mecha
nikusan jönnek létre és fizikai törvények szerint 
folynak le. E szerint Descartes az ember pszicho
lógiájára nézve a dualizmust, az állatokéra nézve 
a tiszta monizmust vallotta. E nyilvánvaló ellent
mondásnak egy oly világos és éles eszű gondol
kodónál szerfölött föltünőnek kell lennie; ennek 
megvilágítására joggal föltételezhetjük, hogy el
hallgatta valódi meggyőződését és annak megis
merését az önálló gondolkodókra hagyta. Mint a 
jezsuiták tanítványa, Descartes már korán arra 
volt nevelve, hogy jobb belátása ellenére az igaz
ságot tagadja; talán az egyháznak és máglyáinak 
hatalmától is félt. Amúgy is szkeptikus követel
ménye, hogy minden tiszta ismeretre való törek-Világproblémák. 12



178
vésnek a kételkedésből kell a hagyományos dogma 
felé kiindulnia, fanatikus vádakat vont reá szkepticis- 
musa és ateizmusa miatt. Az a nagy hatás, melyet Des
cartes az utána következő filozófiára gyakorolt, igen 
bámulatos volt és az ő «kettős könyvvezetésiének 
megfelelő. A tizenhetedik és tizennyolczaoik század 
materialistái monisztikus pszichológiájuk részére 
az állati lelkek cartesianusi elméletére és azok 
mechanikus gépi tevékenységére hivatkoztak. A 
spirituálisták megfordítva azt állították, hogy a 
lélek halhatatlanságáról és annak a testtől való 
függetlenségéről szóló dogmájukat az emberi lélek 
cartesianusi elmélete megczáfolhatatlanul megálla
pította. E nézet uralkodik ma is a teológusok és 
a dualisztikus metafizikusok táborában. A 19. 
század természettudományi szemlélete az empirikus 
haladás segítségével a fiziológiai és összehasonlító 
pszichológia terén e nézetet teljesen legyőzte.

Az öntudat neurologikus elmélete: csak 
az embert s ama főbb állatokat illeti meg, melyek
nek központi idegrendszerük s érzékszerveik 
vannak. Az a meggyőződés, hogy az állatok nagy 
részének — legalább a főbb emlősöknek — ép úgy 
van gondolkodó lelke, tehát öntudata is, mint az 
embernek, a modern zoologia, az exakt fiziológia és a 
monisztikus pszichológia egész körén uralkodik. Az 
újkor nagyszerű haladásai a biológia több terén meg- 
egyezőleg e jelentős ismeret elismerésére vezettek. 
Ennek méltatásánál legelőbb a főbb gerinczesek-xe s 
mindenek előtt az emlősökre szorítkozunk. Hogy ezen 
igen kifejlődött vertebraták legértelmesebb képviselői 
— mindenekelőtt a majmok és kutyák — összes lelki 
tevékenységükben az emberhez szerfölött hasonlato
sak, évezredek óta ismerték és csodálták. Képzet- és 
érzéktevékenységük, érzetük és vágyuk az emberéhez 
oly hasonló, hogy erre semmi bizonyítékot sem kell 
alkalmaznunk. De agyuk magasabb társulási tévé-
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kenysége is, az ítéleteknek képződése és azok 
következtetésekké való egybekapcsolása, a gon
dolkodás és az öntudat (szükebb értelemben), 
hasonlóan fejlődött náluk, mint az embernél — 
csak a fokban, nem a fajban kölönbözik attól. 
Ezen kívül arra tanít minket az összehasonlító 
anatómia és hisztológia, hogy az agy bonyolult 
összetétele (úgy finomabb, mint gorombább 
szerkezete) e főbb emlősöknél lényegileg ugyanaz, 
mint az embereknél. Úgyanezt mutatja az össze
hasonlító ontogénia a lelki szervek keletkezésére 
vonatkozólag. Az összehasonlító fiziológia arra 
tanít, hogy az öntudat különböző állapotai e 
legfejlettebb lepényeseknél egészen hasonlók az 
emberéhez, és kísérlet bizonyítja, hogy a külső 
beavatkozásokra is ép úgy visszahatnak. A főbb 
állatokat alkohollal, kloroformmal, aeterrel stb. ép 
úgy el lehet kábítani, alkalmas működéssel ép 
úgy hipnotizálni stb., mint az embereket. Ellenben 
nem lehetséges, hogy élesen megjelöljük a 
határt, melyen az állati élet alsó fokán az öntudat, 
mint ilyen, először fölismerhető. Egyes zoológusok 
ezt igen magasra, mások igen mélyre helyezik. 
Darwin, aki az öntudat, az értelem és a kedély 
különböző árnyalatait a főbb állatoknál igen pon
tosan megkülönbözteti és növekedő fejlődéssel 
megvilágítja, egyúttal rámutat arra, hogy mily 
nehéz, vagy éppen lehetetlen e legfőbb lelki tevé
kenység első kezdeteit az alsóbb állatoknál meg
határozni.

Saját fölfogásom szerint a különböző ellen
tmondó elméletek között a legvalószínűbbnek 
tetszik az a föltevés, hogy az öntudat létre
jötte az iélegrendszer központositásá-hm van kötve, 
mely az alsóbb állatosztályoknál még nincs meg. 
Úgy tetszik nekem, hogy az idegbeli központi 
szerv jelenléte, a magasra kifejlett érzékszervek,12*
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és a képzet csoportok kifejlett társulása szükséges, 
hogy az egységes öntudat lehetséges legyen.

III. Az öntudat animalikus elmélete: 
minden állatnod meg van és csak ezeknél. Eszerint 
az állatok és növények lelki életében éles különb
ség van; ilyet már sok régi iró elfogadott és 
Linné élesen megformulázott alapvető «Systema na- 
turae»-jában (1735); szerinte a szerves természet 
két nagy birodalma egymástól abban különbözik, 
hogy az állatoknak érzete és öntudata van, a 
növényeknek nincs. Később különösen Schopen
hauer hangsúlyozta élesen e különbséget: «Az 
öntudatot nálunk röviden csak az animalis lény 
tulajdonságának ismerik. Miután ez az egész állat
országon keresztül, az emberig s annak eszéig, 
még mindig emelkedett, a növények öntudatlan
sága, melyből az eredeti, marad az alap. A leg
alsóbb állatoknál csupán ennek szürkülete van 
meg». E nézet tarthatatlansága már a 19. század 
közepe felé világos lett, midőn az alsóbb állat
törzseknek, különösen a cölenteráták-nak (sziva- 
csok és csalánosok) lelki életét jobban megismer
ték : valódi állatok, melyeknél a tiszta öntudatnak 
ép oly kevés nyoma van meg, mint a legtöbb 
növénynél A két birodalom között a különbség 
még inkább elmosódott, midőn azoknak egysejtű 
életformáit pontosabban megvizsgálták. A plazmo- 
fág ős állatok (protozoa) és a plazmodom ős
növények (protophita) között semmi pszichológiai 
különbség nincs, kétes öntudatuk tekinteté
ben sem.

IV. Az öntudat biológiai elmélete: minden 
szervezettel közös, meg van minden állatnál és 
növénynél, mig a szervetlen természettesteknél 
(kristályok stb.) hiányzik. E föltevés rendszerint 
azzal a nézettel kapcsolódik össze, hogy minden 
szerves test (a szervetlennel ellentétben) lélekkel
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van ellátva; a három fogalom : élet, lélek és ön
tudat ekkor rendszerint egybeolvad. E szemlélet 
egy másik módosítása az, hogy bár a szerves 
élet e három alapjelensége elválaszthatatlanul 
egybe van kapcsolva, azonban az öntudat a pszi
chikai tevékenységnek csak egy része, valamint 
ez maga az élettevékenységnek egy része. Hogy 
a növényeknek ugyanazon értelemben, mint az 
állatoknak «lelkűk» van, különösen Fechner ipar
kodott megmutatni és sokan tulajdonítanak a 
növényi léleknek hasonló fajú öntudatot, mint az 
állati léleknek. Tényleg az igen érzékeny «érzikék»- 
nél (mimosa, drosera, dionaea) a levelek föltűnő 
ingermozgásai, sok egyébnél (lóhere és sóska, de 
különösen hedysarum) az autonom mozgások, az 
«alvó növények»-nél (kivált a papilionaceák is) 
az alvási mozgások stb. szerfölött hasonlatosak 
az alsóbb állatokéhoz; ki az utóbbiaknak öntuda
tot tulajdonit, kétségtelen, hogy az elsőktől sem 
szabad azt megtagadnia.

V. Az öntudat cellularis elmélete: minden 
sejt élettulajdonsága. A sejtelmélet alkalmazása a 
biológia minden ágára egyúttal a pszichológia 
hozzákapcsolását is megkívánja. Ugyanazon joggal, 
melylyel az anatómiában s fiziológiában az élő 
sejtet «elemi szervezetként tárgyalták s a főbb, 
soksejtű állat- és növénytestek egész értelmét 
ebből vezették le, ugyanazon joggal lehet a «sejt- 
lelket» is pszichológiai elemnek, s a főbb szerve
zetek összetett lelki tevékenységét az összetevő 
sejtek egyesült lelki élete eredményének tekinteni. 
E celluláris-pszichologia alapvonalait már 1866-ban 
«Generellen morphologie»-mban vázoltam, s később 
értekezésemben: «Zellseelen und Seelenzellen» 
tovább kifejtettem. Ez «elemi pszichológia» mélyebb 
behatolására az egysejtű életformákkal való évekig 
tartó foglalkozásom vezetett. Sok ily kicsi (több-
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nyíre mikroszkopikus) protiszta az érzet és akarat 
hasonló nyilvánulásait, hasonló ösztönöket s moz
gásokat mutat, mint a főbb állatok; különösen 
érvényes ez az igen érzékeny s élénken mozgó 
infuzóriákra. Úgy az ingerlékeny sejtecskék visel
kedésében a külvilággal szemben, mint sok egyéb 
életnyilvánulásában (pl. a rhizopodák, thalamopho- 
rák és infuzóriák csodás hüvely-épitményében), 
azt hihetné az ember, hogy öntudatos lelki tevé
kenység világos nyomait ismerheti föl. Ha már 
most az öntudat biologikus elméletét (IV. szám) 
elfogadják s ha minden pszichikai funkciót bizo
nyos öntudat-résszel fölruháznak, akkor minden 
önálló protiszta-sejtnek is öntudatot kell tulajdo
nítani. Ennek anyagi alapja ez esetben vagy a 
sejt egész plazmája vagy annak magja vagy 
annak egy része lenne. Schultze Frigyes pszicháda- 
elméletében a pszicháda elemi öntudata az egyes 
sejtekhez hasonló viszonyban van, mint 
a főbb állatoknál és az embernél a személyes 
öntudat a személy soksejtű szervezetéhez. 
Az a föltevés, melyet korábban vallottam, 
véglegesen nem czáfolható meg. Mégis most 
kénytelen vagyok Verworn Miksá-va\ egyetérteni, 
ki kiváló «Psychophysiologischen Protisten-Stu- 
dien»-jében azt teszi föl, hogy az összes protisz
táknál hiányzik fejlődött «^k-tu dat» s hogy érze
teik s mozgásaik az «öntudatlan» jellemét viselik 
magukon.

VI. Az öntudat atomisztikus elmélete : 
minden atom elemi tulajdonsága. Az összes kü
lönböző szemlélődések között, mely az öntudat elterje- 
déséről szól, ezen atomisztikus hipotézis megy a leg
messzebb. Ez főleg abból a nehézségből indult ki, 
melyet sok filozófus és biológus az öntudat első 
keletkezésének kérdésénél érezett. Mert hisz e 
jelenség oly sajátos jellemű, hogy egyéb pszichi-
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kai funkciókból való levezetése szerfölött aggasz
tónak tetszett; e nehézséget, azt hitték, azzal 
győzhetik le a legkönnyebben, hogy azt minden 
anyag elemi tulajdonságának tételezték föl, az 
anyagvonzáshoz vagy a kémiai lélekrokonsághoz 
hasonlóan. Eszerint az elemi öntudatnak annyi 
formája van, ahány kémiái elem van; minden 
atom hidrogénnek megvan a hidrogenikus öntudata, 
minden atom szénelemnek a karbonikus öntu
data stb. Empedokles négy elemének is, melyek 
keveredése «szeretet és gyűlölet» utján a dolgok 
létét végbeviszi, sok filozófus öntudatot tulaj
donított.

Az atom-öntudat e hipotézisét én sohase 
vallottam ; kényszerítve vagyok, hogy ezt itt kü
lönösen kiemeljen, mert Du Bois-Reymond E. e 
nézetet hamisan rámfogta. Az éles polémiában, 
melyet ő beszédében «a hét világrejtvény»-ről 
(1880) ellenem intéz, az én «veszedelmes hamis 
természet-filozófiám» ellen a leghevesebben har
czol s azt állítja, hogy a plastidulák perigenezisé
ről szóló értekezésemben azt «a föltevést, hogy 
az atomok egyenkint öntudattal bírnak, mint meta
fizikai axiómát állítottam föl.» Sőt inkább kifeje
zetten hangsúlyoztam, hogy az érzet és akarat 
elemi pszichikai tevékenységeit, melyeket az ato
moknak tulajdonítani lehet, öntudatlannak képzelem, 
époly öntudatlannak, mint az elemi emlékezetet, 
melyet a kiváló fiziologus, Ewald Hering (1870) 
eljárása után «a szerves anyag (helyesebben az 
«élő szubstancia) általános funkciójának» tekintem. 
Du Bois-Reymond itt föltűnő módon fölcseréli 
«lelket» és «öntudat»-ot; nem feszegetem, hogy 
e konfúziót csak tévedésből követte-e el. Miután 
p az öntudatot transzcendens jelenségnek nyilvá
nítja, egyéb lelki funkciók egy részét (pl. érzéki
tevékenységet) azonban nem, föl kell tételeznem,
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hogy ő e két fogalmat különbözőnek tartja. Ele
gans beszédének egyéb helyeiből természetesen 
ennek ellentéte mutatkozik, mint ahogy egyáltalán 
ez a hires szónok, gyakran éppen a fontos fő
kérdések tekintetében, föltűnően ellentmond saját 
magának. Itt még egyszer hangsúlyozom, hogy 
én az öntudatot csak a lelki jelenségek egy részé
nek látom, melyet az embernél s főbb állatoknál 
megfigyelünk, mig azok legnagyobb része öntu
datlanul foly le.

Az öntudat monisztikus és dualisztikus 
elmélete. A különböző nézetek a természetről s 
az öntudat keletkezéséről bárhogy szétágaznak is, 
mégis végül mind — világos és következetes 
logikai tárgyalással — két ellentétes, transz
cendens (dualisztikus) és fiziologikus (monisz
tikus) alapnézetre vezethető vissza. Én már régeb- 
den ez utóbbi fölfogást, és pedig a fejlődéstan 
fényénél, vallottam s ezt jelenleg nagyszámú 
kiváló természetvizsgáló ossza, bár korántsem 
mind. Ezzel szemben az első nézet a régibb és 
elterjedtebb: az újabb időben mindenekelőtt Du 
Bois-Reymond E. juttatta ezt nagy tekintélyre s hires 
«ignorabimus-beszédé»-\e\ a modern «világreji- 
vény-viták» legtöbbet megbeszélt tárgya lett. Éz 
alapkérdés rendkívüli jelentőségére való tekintettel 
nem tehetjük, hogy ennek mélyére még egyszer 
röviden be ne hatoljunk.

Az öntudat transzcendenciája. «A termé
szetismeret határairól» szóló hires előadásban,melyet 
Du Bois-Reymond E. a természetvizsgálók gyüle
kezetén 1872. augusztus 14-én Lipcsében tartott, 
természetismeretünk két «föltétien határát» állí
totta föl, melyet az ember a leghaladottabb ter
mészetismerettel sem fog soha meghaladni — 
soha, mint az előadás gyakran czitált utolsó szava 
nyomatékosan hangsúlyozta : «ignorabimus !» Ezen
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abszolút megoldhatatlan «világrejtvények» egyike 
az «anyag és erő összefüggése» és ez alapvető 
természetjelenségek mivolta; e «szubstancia prop- 
lémát* a tizenkettedik fejezetben behatóan fogjuk 
tárgyalni. A második akadálya a filozófiának, 
mely szerinte áthághatatlan, az öntudat problémája, 
az a kérdés: szellemi tevékenységünk anyagi 
föltételekből, illetve mozgásokból, mint magya
rázható meg, az (anyag és erő alapján lévő) 
«szubstancia meghatározott körülmények közt 
mint érez, kíván s gondolkodik.»

Rövidség kedvéért s hogy egyúttal a lipcsei 
előadás mivoltát egy szóval jellemezzem, ezt 
«ignorabimus-beszéde-nek neveztem ; ez annál 
inkább megengedhető, mert maga Du Bois-Rey- 
mond E. nyolcz évvel később (a hét világrejt
vényről szóló beszédben, 1880) annak rendkivüli 
sikere fölött jogos büszkeséggel dicsekedhetett és 
e mellett elmondhatta : «a kritika minden hangot 
megpendített az örömmel helyeslő dicsérettől a leg- 
elitélőbb ócsárlásig, és e szó «ignorabimus»,melyben 
vizsgálódásom csúcsosodott, valósággal a termé
szetfilozófiai sibboleth [jelszó] egy fajaiéit.» Tény
leg «az örömmel helyeslő dicséret hangos szavai» 
hangzottak el a dualisztikus és spiritualisztikus 
filozófia előadó termeiben s különösen az ecclesia 
militans («a fekete nemzetköziség») táborában; 
de minden spiritiszta és minden hivő kedély is, 
akik azt hitték, hogy az ignorabimus drága «lel
kűk» halhatatlanságát megmenti, el volt attól 
ragadtatva. A ragyogó ignorabimus-beszéd ezek 
mellett «a legelitélőbb ócsárlásokban» kezdetben 
csak néhány természetvizsgáló és filozófus részé
ről részesült, ama néhány kevés részéről, akik 
egyidejűleg elegendő természetfilozófiai ismeretek
kel és a megkivántató erkölcsi bátorsággal ren
delkeztek, hogy a berlini tudományos akadémia
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mindenható titkárának és diktátorának dogmatikus 
hatalmi szavával szembeszálljanak.

Az ignorabimus-beszéd csodás sikere (melyet 
maga a szónok később alkalmilag jogtalannak és 
túlzottnak nyilvánított !) két okból, egy külső és 
egy belső okból magyarázható meg. Külsőleg 
tekintve ez kétség kivül «jelentőséges retorikai 
remekmű, a formának és a természetfilozófiai ké
pek meglepő változatainak nagytökéletességü szép 
prédikáczió-\a. Tudva levó, hogy a többség — és 
különösen a «szépnem !» — egy szép prédikácziót 
nem valódi eszmei tartalma, hanem esztétikai 
szórakoztató értéke szerint ítél meg» (Monizmus 
44-ik oldal). Ellenben belsőleg elemezve az igno
rabimus-beszéd a metafizikai dualizmus határozott 
programmját tartalmazza; a világ «duplán megfog
hatatlan» : először az anyagi világ, amelyben 
«anyag és erő» lénye forog szóban, és ezzel 
szemben, egészen elválasztva, a «szellem» anyag
talan világa, amelyben «gondolkodás és öntudat 
anyagi föltételekből nem magyarázható meg», 
mint az elsőben. Egészen természetes volt, hogy 
az uralkodó dualizmus és miszticismus a két 
különböző világ ezen elismerését vágyva megra
gadta, hogy ezzel az ember kettős természetét és 
a lélek halhatatlanságát bizonyítsa. A spiritualisz- 
ták ujjongása e fölött annál élénkebb és jogosul
tabb volt, mert Du Bois-Reymond E. minded
dig a tudományos materializmus jelentős elvi 
képviselője gyanánt szerepelt; és ez volt és ma
radt is («szép beszédei» ellenére !), ép úgy, mint 
a jelen-kor minden egyéb szakértő, világosan és 
következetesen gondolkodó természet vizsgálója.

Minden esetre, az ignorabimus-beszéd szerzője 
annak végén röviden rámutatott arra a kérdésre, 
vájjon a két szemben álló «világrejtvény*, az 
általános szubstancia probléma és a különös ön-
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tudat-probléma, nem esik-e egybe. így szól: 
«Természetesen e képzet a legegyszerűbb és elébe 
helyezendő annak, amely szerint a világ kétszere
sen megfoghatatlanak tetszik. De a dolgok termé
szetében van, hogy e pontban sem juthatunk 
világosságra és minden egyéb beszéd e fölött 
hasztalan marad». — Ez utóbbi nézettel én kez
dettől fogva határozottan szembeszálltam és meg
mutatni iparkodtam, hogy ama két nagy kérdés 
nem két különböző világrejtvény. «Az öntudat 
neurologikus problémája a mindent átölelő kozmo
lógiai problémának, a szubstancia kérdésének csak 
egy különös esete». Monizmus 1892. 23. old.

Nem itt a helye, hogy az illető polémiát és 
az e fölött keletkező igen terjedelmes irodalmat 
ismét tárgyaljam. Már harmincz év előtt Antropo- 
géniám első kiadásának előszavában az ignorabi- 
mus-beszéd, annak dualisztikus elvei és metafizi
kai álokoskodásai ellen határozott óvást emeltem, 
és ugyanazt kimerítően megokoltam iratomban : 
«Freie Wissenschaft und freie Lehre» (Stuttgart 
1878, 78, 82 stb. old.). A «monizmus»-ban is 
ugyanazt ismét érintettem (23, 44. old.). Du Bois- 
Reymond, kit ezáltal igen érzékeny helyen találtam, 
különböző beszédekben igen ingerülten válaszolt; 
ezek is, mint legtöbb sokat olvasott beszédje ragyog 
az elegáns franczia stillal és lebilincsel képeinek gaz
dagságával és beszéde meglepő fordulataival. De 
a világismeret lényeges előmozdítását az ő fölü- 
letes szemlélődési módja nem adja. Legkevésbbé 
érvényes ez a darwinizmusba, mint amelynek 
hívéül a berlini fiziologus föltételesen vallja magát, 
jóllehet annak előmozdítására soha a legkevesebbet 
sem tette; tagadó megjegyzései a biogenetikus 
alaptörvényről, a törzstörténet helytelenítése stb. 
eléggé mutatják, hogy ő sem az összehasonlító 
morfológiai és fejlődéstörténet empirikus tényeit
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nem ismeri elégé alaposan, sem nagy elméleti 
jelentőségének filozófiai méltatására nem volt 
képes.

Az öntudat fiziológiája. Az öntudat saját
ságos természet-jelensége nem, mint Du Bois-Rey
mond és a dualisztikus filozófia állítja, tökéletesen 
és «teljesen trnaszcendentalis probléma» ; hanem, 
mint már 33 év óta állítottam, fiziologikus pro
bléma, és mint ilyen a fizika és kémia területébe 
eső jelenségekre vezetendő vissza. Úgyanezt ké
sőbb még határozottabban neurológiai problémának 
neveztem, mert azon nézetben vagyok, hogy a 
valódi öntudat (gondolkodás és ész) csak ama 
főbb állatoknál található, melyeknek központi ideg
rendszerük és érzékszerveik a fejlődés bizonyos 
fokán vannak. Teljes biztosságai mondható ez a 
főbb gerinczesekre és mindenekelőtt a lepényes 
emlősökre, melyeknek törzséből maga az emberi 
nem eredt.

Az igen kifejlett majmok, kutyák, elefántok, 
stb. öntudata az emberétől csak a fokban, nem a 
fajban különbözik és a fokozati különbség ezen 
«eszes» lepényesek és a legalsóbb emberfajok 
(veddák, ausztráliai négerek stb.) öntudatában ki
sebb, mint a megfelelő különbség az utóbbiak és 
a legkifejlettebb lángelmék (Spinoza, Goethe, 
Lamarck, Darwin stb.) közt. Az öntudat ezzel 
csak a főbb lelki tevékenységek egy része, és 
mint ilyen függ az illető lelkiszervnek, az dg^-nak, 
normális szerkezetéről.

Fiziológiai megfigyelések és kísérletek már 
húsz év óta határozottan bizonyítják, hogy az 
emlősök agyának ama szükebb kerülete, melyet 
ezen értelemben az öntudat «székhelyének» (helye
sebben «szervének»} neveznek, a nagy-agy egy 
része, még pedig ama későbben keletkezett «szürke 
köpeny» vagy a «nagykéreg», mely a primáris
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első agyhólyagnak, az előagynak domború háti 
részéből fejlődött. Hanem ezen fiziológiai ismeret 
morfológiai bebizonyítása is a mikroszkopikus agy
anatómia csodálatra méltó haladásának sikerült, 
melyet az újabb idők tökéletesült kutatási módsze
rének köszönünk (Kölliker, Flechsig, Golgi, Edinger, 
Weigert stb.).

Ez ismeretek legfontosabbja az érzékszervek 
fölfedezése Flechsig Pál-tol Lipcsében; ő bebizo
nyította, hogy az agyköpeny szürke kéreg-övében 
a központi érzékszervék négy területe, vagy 
négy «belső érzet-szféra» van, a testérzőszféra a 
csucslebirnyegben, a szaglószféra az agylebernyeg- 
ben a látószféra, a hátsó fejlebernyegben. Enégy 
«érzékcsoport» között van a négy nagy «gondolkodó
csoport», vagy a társulási központ, a szellemi 
élet reóílis szervei', ezek a lelki élet ama legfőbb 
műszerei, melyek a gondolkodást és az öntudat-nl 
eszközük: elől a homlok-agy, vagy frontális társu
lási központ, mögötte fönn a nyultagy vagy parietális 
társulási központ, mögötte alul a főagy, vagy a 
«nagy occipito-temporális társulási központ» (mind- 
között a legfontosabb !) és végül mélyen alul a 
belsőbe elrejtve, a sziget-agy, vagy «a Reil-féle 
sziget», inzuláris társulási központ. E négy gondol
kodó csoport, mely sajátságos és igen fejlett ideg
szerkezettel a közbeeső érzékcsoportoktól elüt, 
valódi «gondolkodó-szervek», öntudatunk egyetlen 
szervei. Az újabb időben Flechsig kimutatta, hogy 
annak egy részében az embernél még egészen 
különösen bonyolult szerkezetek vannak, melyek 
a többi emlősöknél hiányoznak, és melyek az em
beri öntudat felsőbbségét megvilágítják.

Az öntudat patológiája. A modern fizioló
giának azt a jelentős ismeretét, hogy a nagy-agy 
az embernél és a főbb emlősöknél a szellemi 
élet és az öntudat szerve, világosan megerősítette
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a patológia, betegségeinek ismeretével. Ha a nagy
agykéreg illető részeit a betegség megzavarja, a 
működése megszűnik és pedig itt az agyfunkciók 
lokalizációja úgyszólván részletenként kimutatható; 
ha ama terület egyes részei megbetegednek, a 
gondolkodás és az öntudat ama része is eltűnik, 
mely az illető helyhez van kötve ; egy ily ismert 
helynek (pld. a beszéd-központnak) megzavarása 
megsemmisiti annak funkcióját (a beszédet). Egyéb
ként elégséges, hogy a legismertebb mindennapi 
jelenségekre rámutassunk az öntudat területén, 
hogy kimutassuk annak teljes függését az agyszub- 
stancia kémiai változásaitól. Sok élvezeti szer, 
(kávé, tea) gondolkodási képességünket fölizgatják 
mások (sör, bor) kedélyünket vigabbá teszik; 
pézsma és kámfor mint «excitantia» fölélénkitik 
az elalvó öntudatot; éter és kloroform ugyanazt elká- 
bitják stb. Hogy lenne mindez lehetséges, ha az ön
tudat anyagtalan lény volna, független azon ana
tómiailag kimutatott Bszervektől ? És miben áll a 
«halhatatlan lélek» öntudata, ha többé nincsenek 
meg ama szervei?

Mindez és egyéb ismert tény mutatja, hogy 
az öntudat az embernél — és teljesen úgy a 
legrokonibb emlősöknél — változékony, és hogy 
tevékenysége mindenkor elváltozhat belső okokból 
(anyagcsere, vérkeringés) és külső okokból (az agy 
megsértése, ingerlés stb.). Igen tanulságosak a 
kettős öntudat csodás körülményei, melyek a 
«képzetek anyagcseréjé »-re emlékeztetnek; ugyanaz 
az ember különböző napokon megváltozott körül
mények közt egészen különböző öntudatot mutat; 
ríem tudja azt ma, a mit tegnap tett; tegnap 
mondhatta: én vagyok én; — ma azt kell mon
dani : én más vagyok. Az öntudat ily megszakí
tásai nemcsak napokon, hanem hónapokon és



191
éveken keresztül is tarthatnak; akár állandóak 
maradhatnak.

Az öntudat ontogeniája. Mint mindenki 
tudja, az újszülött gyermek még egészen öntudat 
nélkü való, és mint Prey er kimutatta, csak később 
fejlődik az ki, miután a gyermek beszélni kezd ; 
önmagáról hosszú ideig 3-dik személyben. Csak ab
ban a jelentős pillanatban, amelyben először 
mondja : «én», amelyben az «én-érzete» világos 
lesz, kezdődik az ^-tudata és ezzel a külvilággal 
való ellentéte is sarjadni. Az ismeret gyors és 
mélyreható haladása, melyet a gyermek a szülők 
és az iskola tanítása folytán élete első tiz évében 
tesz és később lassabban a második tiz-évben a 
teljes szellemi érettségig, szorosan össze van kap
csolva a növekedésnek és az öntudatának s szervé
nek, az agynak számtalan haladásával. De ha a 
tanuló az «érettségi bizonyítvány »-át elnyerte is, 
öntudata valósággal még sokáig nem érett és csak 
most kezd valóban, a külvilággal való sokoldalú 
érintkezésben, a «világ-tudata» kifejlődni. Csak 
most a harmadik évtizedben érik meg az 
eszes gondolkodásnak és ezzel az öntudatnak 
ama teljes kiképződése, mely aztán rendes kifejlő
désnél a következő három évtizedben megtermi 
érett gyümölcseit. Rendszerint a hetedik évtized 
Kezdetével (majd később, majd korább) kezdődik 
a főbb szellemi tevékenységnek ama lassú és 
fokozatos visszaképződése, mely az öreg-kort 
jellemzi. Emlékezet, recepció-képesség és speciá
lis tárgyak iránt való érdeklődés mindinkább csök
ken ; ellenben a produkció képesség, az érett 
öntudat és a filozófiai érdeklődés általános vonatko
zásokban, gyakran még sokáig megmarad. Az ön
tudat egyéni fejlődése a korai ifjúságban a biogene
tikus alaptörvény általános érvényét bizonyítja; 
de ugyanez a későbbi években is még sokszoro-
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san fölismerhető. Mindenesetre az öntudat ontoge
nezise a legvilágosabban meggyőz minket arról 
a tényről, hogy az nem «anyagtalan lény», ha
nem az agy fiziológiai funkciója s tehát, hogy ez 
sem kivétel a szubstancia-törvény alól.

Az öntudat filogeniája. Abból a tényből, 
hogy az öntudat, minden egyéb lelki tevékeny
séghez hasonlóan, határozott szervek normális ki
képződéséhez van kötve, és hogy ez a gyermek
nél, ennek agyszervével összefüggésben, lassanként 
fejlődik, már előre következtethető, hogy ugyanaz 
az állatok birodalmán belül is fokozatok rend
jében történetileg fejlődött ki. Bármilyen határo
zottan kell is az öntudat ily természetes törzstör
ténetét elvben állítanunk, mégis kevéssé vagyunk, 
sajnos, abban a helyzetben, hogy ebbe mélyebben 
behatoljunk s erről speciális hipotéziseket fölállít
sunk. Azonban a paleontologia mégis néhány ér
dekes támasztópontot nyújt számunkra, melyek 
nincsenek jelentőség nélkül. Föltűnő pl. a lepényes 
emlősök agyának jelentős, quantitativ és qualitativ 
fejlődése a ter/za^r-időben. Ezeknek sok ásatag kO' 
ponyájában a belső koponyaüreg pontosan ismert 
és biztos fölvilágositást nyújt nekünk a körül
zárt agynak nagyságáról és részben az alka
táról is. Mert egy és ugyanazon légió (pl. a pa- 
tások, a ragadozók és a főemlősök) alatt hatal
mas haladás mutatkozik ugyanazon törzs régebbi 
eocén és oligocén képviselőitől ifjabb miocén és 
pliocén képviselőiig; az utóbbiaknál az agy (a 
nagysághoz való viszonyban) 6—8-szor oly nagy, 
mint az előzőknél.

Az öntudat ama főbb fejlődési foka is, me
lyet csak a kulturember ért el, csak lassanként 
és fokozatosan — épen a kultúra haladásával — fejlő
dött alsóbb állapotból, melyet még ma is látunk pri
mitiv természet-népeknél. Ezt már nyelvük össze-
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hasonlítása is, mely fogalmaik összehasonlításával 
szoros kapcsolatban van, mutatja A gondolkodó 
kultur-embernél mennél jobban kifejlődik a foga
lomképződés, mennél inkább képes lesz számos 
különböző részletekből a közös jeleket egybefog
lalni s általános fogalmak alá vonni, annál világo
sabb és mélyebb ezzel az öntudata.

Világproblémák. 13



TIZENEGYEDIK FEJEZET.

A lélek halhatatlansága.Monisztikus tanulmányok a tananizmuszról és atanatiz- muszról. Kozmikus és személyes halhatatlanság. A lélek- szubstancia halmazállapota.
Tartalom : A babona fellegvára. Atanizmus és fanatizmus. A halál egyéni jelleme. Az egyseejtük (protiszták) halhatlansága. Kozmikus és személyes halhatlanság. Primaris fanatizmus (a természet népeinél). Szekundaris fanatizmus (a régibb és újabb bölcsészeiben). Atanizmus és vallás. A halhatlanság hitének keletkesése. Keresztény atanizmus. Az örök élet. Az utolsó Ítélet. Metafizikai atanizmus. Lélek-substancia. A Éter-lélek. Levegő-lélek. Folyékony és szilárd lelkek. Az állati lélek halhatlansága. Bizonyítások az atanizmus mellett és ellen. Atanisztikus illúziók.
Minthogy mi a lélek genetikus vizsgálatától 

most «halhatatlanságának» nagy kérdéséhez for
dulunk, úgy a babonának ama legfontosabb ága
zatához jutunk, mely bizonyos mértékben az 
összes misztikus és dualisztikus képzetkörök fel- 
dulhatatlan fellegvárát képezi. Minthogy e kardi
nális kérdéseknél a tisztán bölcsészeti képzetekhez 
jobban csatlakozik az emberi személy önző érdeke 
mint a többi más problémákhoz, mert minden 
áron azt akarja, hogy egyéni élete a halálon túl 
is biztositva legyen. E «magasabb kedély szükség
let» oly hatalmas, hogy a kritikai ész összes 
következtetéseit halomra dönti, öntudatosan vagy
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öntudatlanul a legtöbb embernél az összes többi 
általános nézetet, tehát a világnézetet is befolyá
solja a személyes halhatatlanság dogmája és e 
teoretikus tévedéshez a legmesszebbmenő befolyás
sal csatlakoznak a praktikus következtetések is. 
Ezért tehát az lesz a feladatunk, hogy e fontos 
dogmát minden oldaláról bíráló szemmel megvizs
gáljuk és hogy bebizonyítsuk tarthatlan voltát a 
modern biológia tapasztalati ismeretei révén.

Atanizmus és tanatizmus. Hogy rövid és 
kényelmes legyen a mi kifejezésünk a halhatat
lanság kérdésénél a két ellentétes felfogást illetőleg, 
úgy mi az «ember személyes halhatatlanság»-ának 
hitét #ta«z>w«.mak nevezzük (athanes vagy atha- 
natos-halhatatlan). Ellenben tanatizmusnak (tanatos- 
halál) nevezzük azt a meggyőződést, mely szerint 
az ember halálával nem csak az összes fiziológiai 
életműködések múlnak el, hanem még a «lélek» 
is, tehát az agy funkciók ama összesége, melyet 
a pszichikai dualizmusönálló lénynek szem
lél, olyannak, mely független az élő test összes 
életnyilvánulásaitól.

Minthogy mi itt a halál fiziológiai problémáját 
érintjük, úgy még egyszer hangsúlyozzuk ez 
organikus természeti jelenség individuális jellemét. 
Mi a halál alatt kizárólag az organikus egyén 
élettevékenységének végleges megszűnését értjük, 
bár tartozzék az az egyes lény az egyéniségnek 
bármelyik kategóriájához vagy bármelyik fokozatá
hoz. Az ember meghalt, ha személyisége meghalt, 
az mindegy, ha ő semmiféle utódot nem hagyott 
hátra, vagy ha gyermekeket nemzett, kiknek utódai 
számos nemzedéken át tovaszaporodnak. Hisz 
mondják is bizonyos értelemben, hogy a nagy 
emberek «szelleme» (pl. kiváló uralkodók dinasz
tiája, kiváló művészek családja) nemzedé
keken keresztül tovább él; és ép igy mondják,13*
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hogy kiváló asszonyok «lelke» tovább él a gyer
mekekben és az unokákban. Csakhogy ez esetek
ben az «átöröklés» állandóan szövevényes eseteiről 
van szó, a midőn ugyanis egy felszabadult mik
roszkopikus sejt (az apa spermasejtje és az anyja 
petesejtje) a substanciának bizonyos tulajdonságait 
az utódokra átruházza. Az egyes személyek, a kik 
ezerszámra hozzák létre a nemi sejteket, mégis 
csak halandók maradnak és halálukkal ép úgy 
elmúlik az egyéni lelki tevékenységük, mint az 
összes többi fiziológiai funkció.

Az egysejtűek halhatatlansága. Újabb 
időben több hírneves zoologus — leginkább 
Weissmann 1882 — azt a felfogást védelmezte, 
hogy csupán a legalacsonyabb egysejtű szerve
zetek, a protiszták halhatatlanok, ellentétben a 
soksejtű állatok és növényekkel, melyeknek teste 
szövetekből épült fel. E különös felfogást arra 
alapítják, hogy a legtöbb protiszták túlnyomó 
mértékben nemtelen módon szaporodnak, osztás 
vagy csiraképződés utján. E közben az egysejtű 
organizmus egész teste két vagy több egyenértékű 
darabra oszlik (leánysejtek) és a darabok mind
egyik növekedés utján kiegészül újra növekedés 
utján addig, mig nem lesz egyenlővé az anyasejt' 
tel úgy nagyság, mint forma tekintetében. Csak
hogy az osztás lefolyása által megsemmisült az 
egysejtű szervezet egyénisége, még pedig ép úgy 
a fiziológiai, mint a morfológiai egység. Maga az 
egyén fogalma, a «feloszthatatlané» logikai utón 
megczáfolja Weissmann felfogását; mert ez egy
séget jelent, mely nem osztható a nélkül, hogy 
lényében meg ne változtatnék. Ebben az értelem
ben az egysejtű ősnövények (Protophyta) és az 
egysejtű ősállatok (Protzoa) éltükben ép oly 
bionták vagy fiziológiai egyének, mint a soksejtű 
szövetalkotó növények és állatok. Mig az utób-
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biaknál is előfordul egyszerű osztás utján a nem
telen szaporodás (pl. számos csalánosnál, korall- 
nál, medúzáknál stb.), az anyaállat, melynek osz
tása által a két leányállat származik, itt is 
megszűnt az elválasztás utján létezni. Weissmann 
azt állitja: «Nem léteznek protoziáknál egyének 
sem nemzedékek a metazoák értelmében.» Nékem 
e tételt határozottan meg kell támadnom. Minthogy 
én voltam az első (1872) ki a metazoák fogalmát 
megállapítottam és a ki szembeállítottam a sok
sejtű, szövetalkotó állatokat az egysejtű proto
zoákkal (infuzoriákkal, rizopodákkal s. i. t.) és 
minthogy továbbá én voltam az első, aki meg
állapítottam mindkettő fejlődésének elvi külömb- 
ségeit (ott a sziklevelekből, itt nem), annál inkább 
nekem kell azt hangoztatnom, hogy a protozoákat 
fiziologice (tehát pszichológiai értelemben is!) ép 
oly halandóknak tartom, mint a metazoákat\ nem 
halhatatlan ezekben sem a test, sem a lélek. 
Weissmannnak többi téves következtetéseit Moebius 
czáfolta meg (1889), ki joggal emeli ki, hogy 
minden e világon periodikusan történik és hogy 
«nem létezik az a forrás, melyből halhatatlan szer
ves egyének származnának».

Kozmikus és személyes halhatatlanság. 
Ha a halhatatlanság fogalmát teljes általánosság
ban fogjuk fel és a megismerhető természet egész 
teljességére kiterjesztjük, úgy az tudományos 
fontosságot nyer; ez alkalommal nemcsak elfo
gadható, hanem magától érthetődő dolog a mo
nisztikus bölcsészet előtt- Mert minden lét feldul- 
hatatlanságának és örökkétartóságának tétele 
összeesik a mi legfőbb természeti törvényünkkel, 
a substanda törvénynyel (12. fej.). Minthogy mi 
később ezt a kozmikus halhatatlanságot, az erő és 
anyag megmaradásának elvi megállapításánál bő
vebben fogjuk tárgyalni, azért nem is tartózkodunk
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tovább e kérdésnél. Sokkal inkább ama «halha
tatlansági hit»-nek bírálatához fordulunk, melyet 
általában úgy értelmeznek, mint a személyes lélek 
halhatatlanságát. Mi elsősorban kutatni fogjuk e 
misztikus és dualisztikus képzet elterjedését és 
keletkezését és hangoztatni fogjuk e mellett ép 
az ellenkezőjének nagy elterjedését, t. i. a moniszti
kus, tapasztalatilag megállapított tanatizmusté&n itt 
két lényeges külömbséget fogok tenni a jelenségek 
között; az egyik a primaris, a másik a sekundaris 
fanatizmus; az első esetben eredetibb a halha
tatlanság dogmáinak hiánya (a primitiv természeti 
népeknél); a szekundáris fanatizmus ellenben ész
szerű természetismeret késő eredménye a magas 
fejlettségű kultura-népeknél.

Primaris fanatizmus (a halhatatlanság esz
méjének eredeti hiánya). Gyakran olvassuk ma böl
csészeti és különösen teológiai munkákban azt 
az állítást, hogy az emberi lélek személyes 
halhatatlanságába vetett hit minden embernél — 
vagy legalább is minden «eszes embernél» — 
eredetileg azonos. Ez hamis. A dogmát sem az 
emberi észnek eredeti képzete, sem pedig az általá
nos sohasem birt elterjedéssel. Ebben a tekintetben 
mindenekelőtt fontos az a biztos, csak mostanában 
az összehasonlító etnológiának megállapított ténye, 
hogy több ősrégi és kezdetleges fokon álló nép 
ép oly keveset tudott a halhatatlanságról, mint 
valamilyen Istenről. Ez eset tudniillik a ceyloni 
véddákra vonatkozik, ama primitiv pigmeákra, 
melyeket Sarasin kitűnő kutasásai révén a legrégibb 
indiai «ősember» maradványainak tartunk; továbbá 
ez vonatkozik a közelrokonságu dravidák néhány 
ősrégi törzsére, az indiai seclongokra, és az ausz
trálnégerek egy nehány törzsére. Ép igy nem 
ismernek isteneket, halhatatlanságot az amerikai 
fajok legkezdetlegesebb ősnépei sem belső Brazi-
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liában, felső Amaron folyamánál s. i. t. A halha
tatlanság és istenhitnek e primaris hiánya fontos 
tény ; ez természetesen megkülömböztetendő ennek 
sekundaris hiányától, melyet csak a legfejlettebb 
kulturaember nyert hosszú és fáradtságos kritika
bölcsészeti alapon.

Sekundaris fanatizmus (a halhatatlanság 
eszméjének szerzett hiánya). A primaris tanatiz- 
muszszal ellentétben, mely csak a legrégibb ősem
bernél volt otthonos és amely mindig nagy elter
jedésnek örvendett, a halhatatlanság vallásának se
kundaris hiánya csak későn keletkezett; ez csak 
érett gyümölcse a mélyreható gondolkozásnak az 
«élet és halál» felett, tehát igazi és független 
bölcsészeti elmélkedés eredménye. Mint ilyennel 
már a hatodik században Kr. e. találkozunk a jón 
természetbölcsészeknél, később a régi materialista 
iskola alapitóinál Demokritosnál és Empedoklesnél, 
de 5zw^:W^nél és ^i^rnál, Sáránál és Pli- 
niusvÁl is, de leginkább Lucretius Carusnál. Mi
után pedig a klasszikái ókor bukásával a keresz
ténység terjedt el, vele az atanizmus, mint 
legfontosabb hitczikkely, 'legnagyobb jelentőséget 
nyert.

A keresztény középkor hosszú szelleméjsza
kája alatt csak ritkán akadt egy bátor szabadgon- 
dolkozásu férfiú, aki az ő eltérő meggyőződéseivel 
fellépni merészelt; Galillei, Giordano Bruno és a 
többi független bölcsészek példái, kiket «Krisztus 
utódai» kínzásokra, a máglyára ítéltek, eléggé 
megfélemlítettek minden szabad vallomást. Ez 
csak akkor lesz újra lehetséges, mikor a renais
sance és a reformáció megtörte a pápaság min
denhatóságát. Az újabb bölcsészet története meg
mutatja nekünk azokat az utakat, melyeken az 
érett emberi ész menekülni igyekezett a halhatat
lanság babonáitól. Mindamellett a keresztény dog-
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mákkal való szoros kapcsolatban még a szabad- 
gondolkozásu protestáns körökben is oly hata
lomra jutott, hogy még a legtöbb meggyőződött 
szabadgondolkozó is magának tartotta véleményét. 
Csak ritkán akadtak egyes kiváló férfiak, kik a 
lélekfenmaradás lehetetlenségét a halál után nyíl
tan beismerték volna. Ez különösen a tizennyol- 
czadik század második felében történt Franczia- 
országban Voltaire, Danton, Mirabeau stb. révén, 
továbbá az akkori materializmus főképviselői 
Holbach, Lamettrie által. Ügyanezt a meggyőző
dést képviselte utóbbinak szellemes barátja, a 
Hohenzollerni fejedelmek, legnagyobbika a 
monisztikus «San Soucibeli bölcsész». Mit szólna 
Nagy Frigyes, e koronázott tanatista és istentagadó, 
ha ő összehasonlíthatná monisztikus meggyőződé
seit az utódaiéval l

Agondolkozó orvosok között az a meggyőződés, 
hogy az ember halálával a lelki léte is megszű
nik, már évszázadok óta volt elterjedve ; de ők is 
őrizkedtek legtöbbnyire attól, hogy e véleményü
ket kimondják. Még a 18-ik században is az agy
velő tapasztalati ismerete oly tökéletlen volt, hogy 
a «lélek» mint annak titokzatos benlakója szabad 
létezését tovább folytathatta. Véglegesen csak a 
19-ik században lett mellőzve a biológia óriási 
haladása utján és különösen ennek második felé
ben. A descendens theoria és a sejtelmélet meg
állapítása, az ontogénia meglepő felfedezései és a 
kisérleti-fiziologia, de mindenekelőtt a mikroszko
piái agyboncztan bámulatos haladása teljesen 
rombadöniötték az atanizmus minden alapját, úgy, 
hogy csak ritkán vallja mostanában az alapos és 
becsületes biológus a lélek halhatatlanságát. A 
tizenkilenczedik század összes monisztikus bölcsé
szei (Strauss, Feuerbach, Büchner, Qau, Spencer 
s. i. t.) meggyőződött tanatisták.
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Atanizmus és vallás. A személyes halhatat

lanság dogmája csak a kereszténység tanaival kap
csolatban nyerte először a legmesszebbmenő elter
jedését és a legnagyobb fontosságát ; és ez ama 
téves és még ma is elterjedt felfogáshoz vezetett, 
hogy ez általában az összes tisztult vallásnak egy 
igen fontos alaprészét képezi. De a dolog nem igy 
áll. A lélek halhatatlanságába vetett hit teljesen 
hiányzik a legtöbb fejlettebb vallásnál; hiányzik 
a Buddhismus-n&y mely még ma is 30 százalékát 
képezi a föld egész népességének; épp igy hiányzik 
ez Chinának régibb népvallásánál és a helyébe 
épett Conficius vallásánál; és a mi legfontosabb, 
hiányzik a régibb és tisztább zsidóvallásban; igy 
sem Mózes ötkönyvében, sem a testamentum ama 
régibb irataiban, melyet a babiloni pusztulás előtt 
rtak, nem szólnak egyéni továbbélésről a halál után.

A halhatatlanság hitének keletkezése. Az 
a misztikus képzet, hogy az ember lelke a halála 
után, tovább fenmarad és halhatatlanul tovább él, 
bizonyára polifiletikus utón keletkezik; ez bizo
nyára hiányzott, épp úgy a legrégibb, már a 
nyelvvel megáldott ős-embereknél (Ázsiának hipo
tetikus Homo primigeniuszánál, éppen úgy, mint 
elődjeinél, a piéhecanthropusnál és prothykobatus-' 
nál, mint a modern, kevéssé fejlett utódainál, Ceylon 
veddáinál, India sellongjainál és az igen távoli ter
mészeti népeknél. Csak a fejlődő ész korszakában/ 
amidőn mélyebben gondolkoztak az élet és halál, 
az alvás és álom felett, fejlődtek a különböző 
régibb emberfajoknál — egymástól teljesen füg
getlenül — a misztikus gondolatok szervezetünk
nek dualisztikus alkatáról. Igen különböző indító 
okok lehettek azok, a melyek a polifiletikus el
járásra hatottak : ősök kultusza, rokonság szere- 
tete, az élet meghosszabbításának szeretete és 
kívánalma, egy jobb életkörülmény reménye
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a túlvilágon, a jó cselekedet megjutalmazásába 
és a rossz megbüntetésébe vetetett remény s. i. t. 
Az összehasonlitó pszichológia újabban megtanított 
nagyon különböző ilyen fajta hitköltészet megis
merésére; ezek legnagyobbrészt az istenhit legré
gibb formáival és általában a vallással vannak 
kapcsolatban. A legtöbb modern vallásban az 
atanizmusz szorosan összefügg a teizmuszszal és 
azt a mate'rialisztikus képzetet, melyet magának a 
legtöbb hivő alkotott az ő «személyes isten»-éről, 
rendesen átviszi az ő «halhatatlan lelkére» is. Ez 
első sorban a modern kulturnépek uralkodó világ
vallására, a kereszténységre vonatkozik. (V. ö. 
Svoboda Adalbert: Gestalten des Glaubens, 1897.)

A keresztény halhatatlansági hit. Álta
lános dolog, hogy a keresztény vallásban a lé
lek halhatatlanságának dogmája már rég meg
nyerte azt a szilárd formát, melyet a hitczikkek 
kimondanak: «Hiszem a hús feltámadását és az 
örök életet-»

Hogy miképpen támadt föl Krisztus maguk 
a halottak közül husvétkor és hogy az örökké
valóságban mint «Isten fia, jobbjánál ülve» ho
gyan gondolták, azt számtalan kép és legenda ér
zékid meg nekünk. Hasonlóképen fog az ember az 
utolsó ítélet napján feltámadni és jutalmát egykori 
viselkedéséért a földi életben megjutalmazandani. 
Ez az egész keresztény képzetkor teljesen mate- 
rialisztikus és antropisztikus és nem sokkal emel
kedik felül az alacsony természeti népek durva 
képzeteinél.

Hogy a «hús feltámadása» lehetetlenség, 
azt mindenki tudja, akinek csak egy kis is
merete van az anatómiáról és fiziológiáról. Krisz
tus feltámadása, melyet husvét alkalmával a ke
reszténység milliója hisz^ ép oly tiszta mítosz, 
mint a «feltámasztása a halottaknak», melyet S
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többször megcsinált. A tiszta ész számára e 
mitosz ép úgy nem fogadható el, mint a vele 
kapcsolatos hipotézis az «örök életéről.

Az örök élet. Azok a fantasztikus képzelő
dések, melyet a keresztény egyház tanit a hal
hatatlan lélek örökké tartó létezéséről, ép oly 
materialisztikusak, mint a «hús feltámadásáénak 
dogmája. Nagyon helyesen jegyzi meg ebben a 
tekintetben «Die Religion im Lichte der
Darwinschen Lehre» (1886) czimü érdekes müvé
ben. Állandó vád az, melyet az egyház a tudo
mány ellen hangoztat, t. i. hogy az utóbbi mate- 
rialisztikus. Én mellesleg azt jegyezném meg, hogy 
az egész egyházi képzet a jövendő életről már 
régóta és még most is a legtisztább materializmus. 
A materialis test az, mely feltámad és amely egy 
materialis égben lakik. Hogy erről meggyőződjünk, 
csak elfogulatlanul kell elolvasnunk ama számtalan 
prédikácziók vagy ama frázissal telt, újabban 
nagyon kedvelt asztalbeszédek egyikét, melyekben 
az örök élet nagyszerűségét úgy dicsérik, mint a 
keresztények legfőbb jutalmát és mint az erkölcsi- 
ség alapját, ha ebben hiszünk. Ekkor a jámbor 
spiritualista hívőkre a «paradicsomiban a magas
fejlettségű boldog élet minden öröme vár, mig az 
istentelen materialistákat a «jó atya» örökké tartó 
pokoli kínok által fogja megszenvedtetni.

Metafizikai halhatatlansági hit. A materia
lista atanizmuszszal ellentétben, mely a keresztény 
és a mohamedán egyházban uralkodó, látszólagos 
tisztább és magasabb vallásforma a metafizikai 
atanizmusz, melyet a legtöbb dualisztikus és spiri- 
tualisztikus bölcsészek tanítanak. Ennek legfonto
sabb alapítójául Plato-X kell tekintetünk; ő már a 
negyedik században Krisztus előtt tanította azt a 
teljes dualizmust, mely a test és lélek között van, 
a melyik a keresztény hittételben teoretice a leg-



204
fontosabb és praktice a leghatásosabb czikkelylyé 
vált. A test halandó, matirialis, fizikai; a lélek 
halhatatlan, immateriális, metafizikai. Mindketten az 
egyéni élet alatt csak futólagos kapcsolatban van
nak egymással. Minthogy Plató az autonom lélek
nek örökkétartó életét fogadja el, még pedig úgy 
az időleges kapcsolat előtt, mint után, úgy ő hive 
a «lélekvándorlásomé is. A lelkek mint olyanok 
mint «örök eszmék» léteztek már mielőtt az em
beri testbe beléptek. Miután ők ezt elhagyják, 
lakóhelyül egy másik testet keresnek fel, mely 
alkatuknak legjobban megfelel; kegyetlen zsarnok 
lelkei farkasok és keselyük testébe jutnak, 
az erélyes munkásoké pedig a méhek és hangyák 
testébe s. i. t. Szemellátható, hogy mily naivak 
és gyermekesek e platoni lélektan véleményei; ha 
jobban nézünk a dolog mélyébe, úgy azt látjuk, 
hogy teljesen ellentéte ama biztos pszichológiai 
ismereteknek, melyeket mi a modern anatómiának 
és fiziológiának az előrehaladott hisztologiának és 
ontógeniának köszönhetünk; mi csak azért szólunk 
itt róla, mert lehetetlenségének daczára a legnagyobb 
művelődéstörténeti befolyást nyerték. Mert egy
részt a platonikus lélektanhoz az ujplatonikusok 
mysztikája csatlakozott, mely aztán a keresztény
ségbe nyert bemenetelt; másrészt később a spi- 
ritualista és idialista bölcsészet főtámasztéka lett. 
A platonikus «idea» később a lélek szubsztancia 
fogalmává változott, mely aztán ép oly lehetetlen 
és metafizikai, bár gyakran fizikális színezettel bír.

Lélek szubsztancia. A léleknek, mint «szub- - 
sztanciá»-nak felfogása igen homályos sok 
pszichológusnál; majd absztrakt és idealisztikus ér
telemben szemlélik, mint egy sajátságos fajta 
«immateriális lényt, majd konkrét és reális érte
lemben, majd pedig mint ezeknek halvány közép
anyagát. Tartsuk magunkat a monisztikus szub-
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sztancia fogalomhoz, a mint mi (a 12 fejezetben) 
világnézetünk legegyszerűbb alapjává fejlesztjük, 
úgy ebben az energia és anyag elválaszthatatlan 
kapcsolatban vannak egymással. Ekkor a «lélek- 
szubsztanciá»-nál a tulajdonképeni, csupán általunk 
ismert pszichikai energiát meg kell különböztetnünk 
(érzet, képzet, akarat) és a pszichikai anyagot, a 
mely által ez hatni képes, tehát az élő plazmát. 
A magasabb rendű állatoknál azután az idegrend
szer egy részét képezi a «lélekanyag» az alacso
nyabb, idegnélküli állatoknál és növényeknél a 
soksejtű plazmatestüknek egy részét, az egysejtű 
protiszták pedig plazmatikus sejt testük egy részét, 
így jutunk mi a <lélekszervezet»-hez és ama ter
mészetszerű ismerethez, hogy ezen anyagi szervek 
nélkülözhetetlenek a lelki életben; a lélek maga 
azonban tevékeny, fiziológiai funkciónak összessége.

Egészen máskép alakul a specifikus lélek szub- 
sztanczia fogalma ama dualisztikus bölcsészeknél, 
kik egy olyant elfogadnak. A halhatatlan «lélek» 
ez alkalommal bár teljesen materiális, de mégis 
láthatatlan és teljesen különböző a látható testtől, 
mely a lakhelyét képezi. A lélek láthatatlansága 
ez alkalommal igen lényeges járuléknak tekintendő 
Egyikük a lelket az éterrel hasonlítja össze és 
mint roppant finom és könnyű, szerfelet mozgé
kony anyag vagy súlytalan működtetők gyanánt 
szemlélik, amely mindenütt ott libeg az előszer
vezet mozgékony részei között. Mások a lengő 
szélhez hasonlítják a lelket és igy gázformáju ál
lapotot tulajdonítanak néki ; és ez a hasonlat 
tulajdoképen, mely először a természet népeinél 
a később oly általánossá vált dualisztikus 
felfogáshoz vezetett. Ha az ember elhalt, úgy a 
test mint hulla visszamaradt; a halhatatlan lélek 
azonban «eltűnik annak utolsó leheletével együtt».

Éter lélek. Az emberi léleknek összehason-
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litása a fizikai éterrel, mint minőség tekintetében 
hasonló alakulattal, az újabb időben konkrét for
mát nyert az optika és az elektromosság (különö
sen az utolsó évtizedben) nagyszerű haladása 
által; mert ezek megismertették vélünk az éter 
energiáját és egyúttal bizonyos következtetéseket 
vontak e tértbetöltő lény anyagi természetéről. 
Minthogy én e fontos viszonyt később fogom 
megbeszélni (a 12. fejezetben), nem akarok itt 
megállapodni, hanem csak arra akarok utalni, 
hogy egy éterlélek föltevése teljesen tarthatlanná 
vált. Olyan «éter lélek» tehát, oly lélek szubsztan
cia, mely hasonló a fizikai éterhez és a mely 
egyformán lebeg úgy az elő plazma mozgékony 
részei, mint az agy molekulái között, nem képes 
egyéni lélekéletet teremteni. Úgy a misztikus 
szemlélődések, melyekről századunk közepén élén
ken vitatkoztak, mint a neovitalizmus abbeli kísér
letei, hogy a misztikus «életerőt» a fizikai éterrel 
hozzák vonatkozásba, ma már czáfolásra nem is 
érdemesek.

Levegőlélek. Sokkal általánosabban elterjedt 
és még ma is nagy tekintélynek örvend az a fel
fogás, mely a lélek szubstanciának gázformáju 
alakulatot tulajdonit. Már ősidők óta hasonlítják 
az emberi leheletet a fúvó szellőhöz; mindkettőt 
egyenlőnek gondolták és eredetileg ugyanazon 
névvel jelölték. Az anemosz és psyche a görögök
nél és az anima és spiritus a rómaiaknál a 
szélfuvalom eredeti megjelölései; és ezeket az em
ber leheletére is átruházták, később azután ezt az 
«élő leheletet» azonosították az <életerő»-vel és 
végül úgy tekintették, mint a lélék lényegét vagy 
szükebb értelemben mint a «szellem» legmagasabb 
nyilvánulását. Ebből vezette le azután a fantázia 
az egyéni szellemek misztikus képzetét, a «kisér- 
tetek»-ét («spirits»); de ezeket is ma még légin-
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kább mint «légformáju lények»-ét képzelik, de az 
organizmus fiziológiai funktióival felruházva ! — ; 
ennek daczára ezeket persze a leghíresebb spiri- 
tista körökben le is fényképezik ! •

Folyékony és szilárd lélek. A kísérleti fizi
kának sikerült a 19. század utolsó tizedében az 
összes légnemű testeket cseppfolyós — és a leg
többet szilárd — halmazállapotba jutattni. Nem kell 
ide más, csak hozzávaló készülék és hogy igen ala
csony hőmérséletnél a gázt erősen összenyomjuk. 
Nem csupán a légnemű elemek, oxigén, a hidrogén, 
nitrogén, hanem még az összetett gázok (szénsa
vak és gázvegyületek (atmoszferikus levegő) is 
ily módon a légnemüből folyékony állapotúvá vált. 
De ezek által azonban ama láthatatlan testek 
mindenki részére láthatókká és bizonyos értelem
ben «kézzelfoghatókká» lettek. A sűrűség e 
változásával a misztikus nimbusz eltűnt, mely ré- 
gente a gázok lényegét a közönséges szemlélő
désben elfátyolozta, mint láthatatlan testeket, me
lyek mégis látható hatást gyakorolnak. Ha a lélek 
szubstancia igazán gáznemü lenne, mint a hogy 
igen sokan igy gondolják a «műveltek» közül, 
úgy képesek lennénk azt magas nyomással és 
nagyon alacsony hőmérsékletnél sürüsiteni és egy 
gázüvegben, mint «halhatatlan folyadékot» meg
őrizni (Fluidum animae immortalae.) További lehű
tés és sűrítés utján aztán annak kell sikerülnie, 
hogy a folyékony lelket szilárd állapotúvá tegyük 
(«hólélek»). Eddig még a kísérlet nem sikerült.

Az állati lélek halhatatlansága. Ha az igaz 
volna, ha az ember lelke az örökkévalóságig elél 
úgy ugyanezt a magasabb rendű állatokéról 
is kellene állítanunk, legalább a legközelebb álló 
emlősállatokéról (majmokról, kutyákról stb.) Mert 
az ember az utóbbitól nem valami sajátságosán ujj#/ 
gyanánt különbözik, vagy sajátos, a léleknek csak őt
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megillető funkció által, hanem csupán a pszichikai 
tevékenység magasabb foka által, a fejlődésének 
tökéletesebb volta által. Sok embernél (de semmiesetre 
sem mindenkinél!) az öntudat jobban kifejlődött, 
mint a legtöbb állatnál, a képzettársítás, a gon
dolkozás és az ész képessége. Azonban ez a kü- 
lömbség távolról sem akkora, mint a hogy közön
ségesen feltételezik; és minden vonatkozásában 
sokkal csekélyebb, mint a megfelelő különbség a 
magasabb és alacsonyabb állati lelkek sőt vagy 
mint a legmagasabb és legalacsonyabb emberi 
lélek fokai között. Hogy ha tehát ez utóbbinak 
«személyes halhatatlanság-ot tulajdonítanak, úgy 
ezt az állatoknál is kell feltételeznünk.

Az állatok egyéni halhatatlanságáról való 
meggyőződés egész természetszerűen található az 
ó és újkor népeinél; de még most sok gondol
kozó embernél is, a kik egy «örök élet»-et igényel
nek maguknak és egyúttal alapos tapasztalati 
tudással bírnak az állatok lelki életéről. Én ismer
tem egy öreg főerdészt, ki korán özvegységre és 
gyermektelenségre jutva, több mint harmincz éven 
keresztül lakott keleti Poroszország egyik gyönyörű 
erdejében. Egyetlen társaságát csak néhány cse
léd képezte és kutyáinak nagy csoportja, mely- 
lyel ő a legbensőbb lelki viszonyban élt. Sok évi 
nevelés és idomitás után e finomult érzékű megfigyelő 
és természetimádó kutyáinak egyéni leikébe bele
élte magát, és személyes halhatatlanságukról ép 
úgy meg volt győződve, mint az önmagáéról. Egye
sek az ő legeszesebb kutyái közül objektiv hason
latai szerint magasabb lelki fokon állottak, mint az 
a vén tompa eszü cselédje és a durva, együgyü 
bérese. Bármelyik elfogulatlan megfigyelő, a ki 
éveken keresztül tanulmányozza a kiváló kutyák 
öntudatos és egész lelki életét, a ki figyelmes 
szemlélte gondolkozásuknak, ítéletüknek, követ-
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keztetéseiknek fiziológiai folyamatait, az kénytelen 
bevallani azt, hogy a halhatatlanságára ép oly jog
gal tarthatnak igényt, mint az ember.

Bizonyítások az atanizmus érdekében. Azok 
a bizonyítások, melyeket kétezer év óta a lélek 
halhatatlansága érdekében felhoznak és a melye
ket még most is érvényeseknek tartanak, legna
gyobbrészt nem az igazság megismerése felé való 
törekvésből keletkeznek, hanem sokkal inkább 
az úgynevezett «kedély szükségletűéből, tehát a 
fantáziából és a költészetből. Hogy Kant szerint 
beszéljünk, a lélek halhatatlansága nem a tiszta 
ész ismerettárgya, hanem «a praktikus ész posztu- 
látuma». Azonban ez utóbbit és a véle összefüggő 
kedélynek az erkölcsi nevelésnek szügségleteit 
és igy tovább teljesen mellőznünk kell, ha mi 
becsületesen és tárgyilagosan akarunk ez igazság 
megismeréséhez jutni, mert ez egyesegyedül a 
tiszta észnek tapasztalatilag és megalapított és logi
kailag világos következtetések utján lehetséges. Itt 
tehát ugyanaz érvényes az atanizmusra, mint a 
teizmusra\ mindkettő csak a misztikus költészet
nek, a tranczcendentalis «hitnek» tárgya, nem pedig 
az észszerűen következtető tudománynak.

Ha mi ama egyes okokat analizálnék melyek 
a halhatatlanság hitének érdekében érvényt nyertek, 
úgy mi azt látnok, hogy ezek közül egyetlenegy sem 
igazán tudományos', egyetlenegysem fér meg ama 
világos megismeréssel, melyet mi a fiziológiai pszi
chológia és a fejlődés elmélet által nyertünk az 
utóbbi évtizedekben. Az a teológiai bizonyítás, 
hogy a személyes teremtő egy halhatatlan lelket 
(leggyakrabban úgy tekintik mint saját isteni lelké
nek részét) lehelte volna az emberbe, tiszta mí
tosz. Az a kozmológiai bizonyítás, hogy az «erköl
csi világrend» az emberi lélek örökkétartó életét 
követeli, alaptalan dogma. Az a morális bizonyi-V ilágproblémák. 14
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tás, hogy a földi életnek hiányait és ki nem elé
teti kívánságait «kiegyenlítő igazság» fogja a tut- 
világon kielégíteni jámbor kívánság csupán és 
semmi más. Az az etnológiai bizonyítás, hogy a 
halhatatlanságba ép úgy mint az Istenbe vetett 
hit velünk született és az egész emberiségre nézve 
közös igazság, az egy szemmellátható tévedés. Az 
az ontológiai bizonyítás, hogy lehetetlen, hogy a lélek, 
mint «egyszerű, immaterialus és fel nem osztható 
lény», a hallálal eltűnjék a pszichikai jelenségek 
teljesen hamis felfogásán alapul; ez spirituláis té
vedés. Mindezek és más hasonló «bizonyítások az 
atanizmus érdekében» alaptalanokká váltak; az 
utolsó évtized tudományos bírálata teljesen meg- 
czáfolta.

Bizonyítások az atanizmus ellen. A felsorolt 
összes indokok a lélek halhatatlansága érdekeben 
a kérdések nagy fontosságánál fogva igazán czél- 
szerű, az alapos, tudományos bizonyításokat ezek 
ellen röviden összefoglalni. A fiziológiai bizonyítás 
azt tanítja, hogy az emberi lélek ép úgy mint a 
magasabb állatoké nem önálló, immateriális lény 
hanem az agyfunkciók összegének gyűjtő fo
galma ; ezek ép úgy mint a többi élettevékenysé
gek fizikai és kémiai jelenségektől függnek, te
hát a szubsztancia törvény rájuk is alkalmazandó. 
A hisztologiai bizonyítás az agy nagyon bonyolult 
mikroszkopiái alkatán alapul és az igazi «lélek 
elemi organum»-át ennek ganglionsejtekében ismer
tette meg velünk. A kísérleti bizonyítás meggyőz 
bennünket arról, hogy az egyes lelki tevékenysé
gek az agy egyes részeihez vannak kötve és ennek 
normális minősége nélkül teljesen tehetetlenek; 
ha megzavarjuk eme részeket, akkor elpusztul 
véle a funkciója is; különösen a «gondolatszerve- 
zetek»-re érvényes ez, melyek a «szellemi élet» 
egyes központi műszerei. A patalogiai bizonyítás
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pótolja a fiziológiait; ha bizonyos agyrészeket 
(nyelvközpontot, látkört, halláskört) a betegség 
megzavarja úgy munkájuk is megszűnik (a be
széd, látás, hallás); a természet maga viszi itt 
végbe a döntő fiziológiai kísérletet. Az ontogenetikus 
bizonyítás a lélek egyéni fejlődésének tényeit mu
tatja be a szemeink előtt ; azt látjuk, hogy a 
gyermeki lélek egyes tehetségeiben hogyan fejlő
dik; az ifjú teljesen virággá fejlődik és a férfi 
érett gyümölcsösé; öreg korában az emberi lé
leknek folytonos visszafejlődése áll be, megfelelően 
az agy velő szenilis degenerációjának. A filogenetikus 
magyarázat a paleontológiára az agyvelő össze
hasonlító anatómiájára és fiziológiájára támaszko
dik; kölcsönös kiegészítésükön alapulva e tudo
mányok azt a bizonyosságot egyesitik, hogy az 
ember agyveleje (tehát a funktiója is, a lélek) 
fokozatosan és folytonosan az emlősökéből és igy 
tovább az alacsonyabb gerinczes állatókéból fej
lődött.

Atanisztikus illúziók. A felsorolt vizsgálatok, 
melyeket a modern tudomány sok eredményei pótol
hatnának, a «lélek halhatatlanságáénak dogmáját 
teljesen tarthatatlannak nyilvánították; huszadik 
században ez már komoly kutatás tárgya nem 
lehet; hanem csak a transcendens hité. A 
«tiszta ész kritikája» bebizonyítja, hogy ez a 
sokrabecsült vallás, kellő megvilágításban nem 
más, csak babona ép úgy, mint a véle kapcsolatos 
«személyes Isten» hite. Nos azonban ma még 
mindig a «hívők» milliója nem csak az alacso
nyabb, műveletlen néptömegnél, hanem a magasabb 
és legmagasabb műveltségi körökben azt hiszi, 
hogy e babona a legdrágább tulajdona, a «legérté
kesebb kincse». Tehát szükséges lesz, ha jobban 
belehatolunk a véle kapcsolatos képzetkörökbe 
és — igazságosságát előre elfogadva — ha igazi14*
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értékét bírálat, vizsgálat tárgyává tesszük. Ekkor 
bizonyossá lesz minden tárgyilagos bíráló előtt, 
hogy az az érték legnagyobb részt képzelgésen, 
tiszta ítélet hiányán és következetes gondolkozáson 
alapul. Eme «atanisztikus illúziók» végleges mel
lőzése szilárd és becsületes meggyőződésem sze
rint nem csak hogy fájdalmas veszteséget nem 
okoz, hanem ellenkezőleg, megbecsülhetetlen pozi
tív nyereséget.

Az emberi «kedélyszükséglet» a halhatatlanság 
vallását különösen két alapra fekteti, egyiknek 
boldogabb jövendőbeli tulvilági élet reménye, a má
sik ama drága szeretteink és barátaink viszont
látásának reménye, kiket a halál ragadott el tőlünk. 
A mi az elsőfajta reményt illeti, úgy ez megfelel a 
megjutalmazás érzetének, mely szubjektív tekintet
ben teljesen igazolt ugyan, de objektive semmi 
értéke nincsen. Mi igényt emelünk a kárpótlásra 
e földi lét számtalan hibáiért és szomorú tapasz
talataiért, a nélkül, hogy csak valami reális kilá
tásunk vagy biztosítékunk volna erre nézve. Mi 
az örök életnek határtalanul hosszú tartósságát 
óhajtjuk, melyben csak örömet és kedvet akarunk 
tapasztalni, nem pedig kedvetlenséget és szomorú
ságot. A legtöbb embernek képzete «a túlvilág 
boldog élete» felől nagyon különös és annál sa- 
já ságosabb, mert benne az «immateriális lélek» azon 
legnagyobb anyagi élvezeteknek örül. Az amerikai 
indiánus, kinek atanizmuszát Schiller nadoveziai 
halálpanaszában oly élénken jellemzte, azt reméli, 
hogy a paradicsomban a legpompásabb vadászterü
leteket találja számtalan bivalylyal és medvé
vel; az eszkimó napsütötte jégrétegekre vár, a 
jeges medvék, fókák és más sarki állatok mérhe
tetlen tömegével; a szelíd singalese tulvilági para
dicsomát a nagyszerű Ceylon szigetnek megfele
lően pompás kertekből és erdőkből alakítja; csupán
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úgy vélekedik, hogy minden időben készen áll 
majd a rizs, curry, kókuszdió és más gyümölcs 
határtalan mennyisége; a mohamedán arab meg van 
győződve arról, hogy virágos paradicsomában ár
nyas kertek terjeszkednek, melyben hüs forrás 
csörgedezik és a melyet a legszebb lányok népe
sítenek be; a katholikus halász Szicíliában azt 
reméli, hogy ott a legpompásabb halak és a leg
finomabb makaróni várják és hogy bocsánatot 
nyer összes bűneiért, melyeket az örök életben 
még naponta el is követhet; az evangélikus észak
európai egy végtelen nagy gót dómra vár, mely
ben örökké hangzanak az «örökös dicsérő énekek 
a seregek urához». Egy szóval minden hivő örö
kös életetői igazában egyéni földi létének egyenes 
folytatását várja, csak jelentékenyen «bővített és 
javított kiadásban».

Különösen a keresztény ataniz-mxs materi’ 
alisztikus alapfelfogását kell itt hangoztatnunk, 
mely szorosan összefügg a «hús feltámadásának» 
lehetetlen dogmájával. A mint az olajfestestmények 
ezreiben a hires mesterek mutatják, a «feltámadt 
testek» ép úgy sétálnak az égben, mint itt a föld 
siralomvölgyében; ők Istent látják szemükkel, 
hangját hallják fülükkel, torkukkal dalokat énekel
nek az ő tiszteletére s. i. t. Egy szóval a keresz
tény paradicsom modern lakói ép úgy kétlényüek 
a test és lélek révén, ép úgy vannak ellátva a földi 
test összes szerveivel, mint Walhallában a mi 
ükapánk Odin termében, mint a «halhatatlan» 
törökök és arabok Mohamed kedvencz paradicsom 
kertjében, mint az régi görög hősök és félistenek 
Zeus asztalánál az Olympuson, nektárt és ambróziát 
élvezve.

Még ha akármilyen gyönyörűen is kiczifrázzák 
ezt az «örökös életet» a paradicsomban, végtelen 
unalmasnak kell lennie egy idő múlva. És még
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sőt «örökké/» Megszakítás nélkül folytatni ezt az 
örökös egyéni életet! A mélyértelmü mítosz az 
«örök zsidó»-FA, a lelketlen Ahasverus hiábavaló 
nyugalomkeresése megmagyarázhatja nékünk az 
ilyen «örökös életnek» értékét! A legjobb, a mit 
mi egy derék, legjobb belátásunk szerint átélt élet 
után kívánhatunk, a sir örökös nyugalma: « Uram, 
add meg nékik az örökkétartó nyugalmat».

Az összes eszes müveit emberek, kik a geológiai 
időszámítást ismerik és a kik gondolkoztak a szerves 
földtörténet évmillióinak hosszú sorozatai felől, azok
nak meg kell vallaniok, ha tárgyilagosan akarnak ítél
ni, hogy az «örökkétartó élet» banális gondolata még 
a legjobb ember részére is nem vigaszt, hanem 
veszedelmes fenyegetést nyújt. Csak a tiszta ítélet 
és a következetes gondolkodás hiánya tudja ezt 
vitatárgyává tenni.

Az atanizmus legjobb és legjogosabb alapja 
az a remény, hogy az «örökös életben» a drága 
hozzátartozóinkat és barátainkat viszontláthassuk, 
a kiktől bennünket itt a földön egy kegyetlen sors 
elszakított. De ez a vélt boldogság is alapos vizs
gálódás után illúziónak mutatkozik; mindenesetre 
megzavarja ezt az a kilátás, hogy mi ott ama kevés 
kellemes ismerőst és kellemetlen -ellenséget meg
találjuk, akik a földi életünket megzavarták. Sőt 
még a családi viszonyok is okoznának bizonyos 
nehézségeket! Sok férfi bizonyára lemondana a 
paradicsom összes pompáiról, hogy ha meggyő
ződnék róla, hogy ott «örökké» kellene lenni a 
«jobbik felével» vagy sőt talán az anyósával. 
Az is kérdés, hogy vájjon ott VIII. Henrik 
angol király állandóan jól érezné-e magát az ő hat 
feleségével; vagy lengyel Ágost király, az erős, 
ki szerelmével több mint száz asszonyt ajándéko
zott meg és vélük 352 gyermeket nemzett! Mint
hogy az illető a pápával, mint «Isten helytartó»-já-
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val legjobb lábon állott, úgy a paradicsomot is 
kellett laknia, összes hibáinak és dőre harczkaland- 
jainak daczára, mely több mint százezer szász éle
tébe került.

Megoldhatatlan nehézségeket okoz, a hivő 
atanistának az a kérdés, hogy «egyéni fejlődésének 
milyen állapotéiban folytatja az elbúcsúzott lélek 
örökös életiét ? Az újszülöttek az égben fogják 
fejleszteni lelkűket, ugyanazon «létérti küzdelem» 
között, mely az embert itt a földön neveli? Az a 
tehetséges ifjú, aki a harcz tömeggyilkolásának 
áldozatául esik, csak a Walhallában fogja gazdag, 
felhasználatlan szellemi adományait fejleszteni . . . 
Vagy talán még vissza kell fejlődnie egy korábbi 
virágzási korszakba ? De ha a halhatatlan lelken az 
Olimpuson mint tökéletes lények megifjodva élnek 
tovább, úgy személyiségük ingere és érdekei szá
munkra teljesen eltűntek,

Ép ily tarthatatlanok ma már a tiszta ész 
világánál az antropisztikus mitoszok az «utolsó 
itélet»-xö\, az összes emberi lelkek két nagy cso
portba való elválasztásáról, melyek közül az egyik 
a paradicsom örökkétartó örömeire lett kijelölve, 
a másik a pokol örökkétartó kinjaira — és pedig 
egy személyes Isten által, a ki a «szeretet atyja» ! De 
e szerető mindenható, az öröklés és alkalmazkodás 
feltételeleit maga «teremtette», mely szerint egy
részt a kedveltek okvetlenül büntetlenül boldogakká 
lesznek, másrészt a szerencsétlen szegényeken és 
nyomorultaknak ép ily okvetlenül büntetendő elát
kozottakká kell fejlődnök.

A számtalan tarka fantázia szövedéknek egy 
bírálati hasonlata, melyet a külömböző népek 
és vallások halhathtlanság hite teremtett, igen 
érdekes, terjedelmes forrástanulmányokra alapított 
tanulmányt Svoboda Adalbert nyújtott az ő kitűnő 
munkáiban: «Seelenwahn» (1886) és «Gastalten des
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Glaubens» (1897). Bámily lehetetlenségnek tessenek 
is e mítoszok legtöbbjei, bármily ellentétesek is 
legyenek mindnyájan a jelenkor előrehaladott ter
mészetismeretével, azért még mindig igen fontos 
szerepet játszanak és bár «a praktikus ész pusz- 
tulatumai», mégis a legnagyobb befolyást gyako
rolják a népek egyéneire és sorsára,

A jelenkor idealista és spiritualista bölcsészeié 
persze azt fogja hangoztatni, hogy a halhatatlan
ság-hitének, ezen uralkodó materialis formái tart
hatatlanok, és azt fogja átlitani, hogy helyébe im
materialis léleklényről, egy platonikus eszméről 
vagy egy transzcendens léleksubstanciáról alkotott 
képzetnek kell jönnie. De egész üres képzetekkel 
a reális természetszemlélet nem tudja, hogy mit 
cselekedjék; nem elégítik ki sem elménknek okozati- 
szükségességét, sem kedélyünk kívánságait. Ha 
mindazt egybefoglaljuk, amit a jelenkor előrehala
dott antropológiája, pszichológiája és kozmológiája 
az atanizmusról véleményezett, úgy ama határozott 
következtetéshez kell jutnunk: «Az emberi lélek 
halhatatlaságába vetett hit dogma, mely a modern 
természettudományok legbiztosabb tapasztalati téte- 
eivel feloldhatatlan ellentétben áll».
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A substancia törvény.Monisztikus tanulmányok a kozmológiai alaptörvényről. Az anyag és az energia megmaradása. Kinetikus és pig- notikus substancia-fogalom.
Tartalom: Vegytani alaptörvény az anyag megmaradásáról (az anyag állandósága). Fizikai törvény az anyag megmaradásáról (az anyag állandóságáról). Mindkét alaptörvény összefüggése a substancia törvénynyel. Kinetikus, pik- notikus és dualis szubstanciafogalom. Az anyag monizmusa. Tömeg vagy testanyag (ponderabilis anyag). Atomok és elemek. Az elemek lélekrokonsága. Atomiélek. (A tömeg érzékenysége és törekvése.) Az éter léte és lényege. Éter és tömeg. Erő és energia. Feszitő erő és eleven erő. A természeterők egysége. A substancia törvény mindenhatósága.
A legfelsőbb és legátölelőbb természeti tör

vénynek én a substancia törvényt tartom, mint 
az egyetlen és igazi kozmológiai alaptörvényt; 
felfedezése és megállapítása a 19. század leg
nagyobb szellemi eseménye, amennyiben az összes 
megismert természettörvények neki alárendelődnek. 
A «szubstancia törvény» fogalmába én a külömböző 
korból és forrásból származó két legfontosabb 
törvényt foglalom, az idősebbiket, a chemiai tör
vényt az «anyag megmaradásáról», a fiatalabbikat, 
a fizikai törvényt az erő megmaradásáról. (Mo- 
nizmus 1892, 14, 39. oldal.) Hogy az exakt ter
mészettudománynak e két alaptörvénye lényegesen
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elválaszthatatlan, az bizonyára érthető dolog lesz 
számos olvasó előtt és a jelenkor legtöbb termé
szetbúvára el is ismerte. Mindamellett ezt az alap
vető meggyőződést más részről sokféleképen meg
támadják és igy első sorban be is kell bizonyíta
nunk. így tehát első sorban egy rövidke áttekintést 
kell külön e két törvénynek szentelnünk.

Az anyag megmaradásának elve (vagy az 
«anyag állandósága» Lavoisier 1789) Az anyag 
összes égé, mely betölti a végtelen világtért, válto
zatlan. Ha egy test eltűnni látszik, akkor csak a 
formáját változtatja meg; ha a szén elég, úgy a 
levegő élenyével (oxigénjével) egyesülve gázfor
mában szénsavvá változik; ha egy czukordarab a 
vízben feloldódik úgy szilárd alakja cseppfolyósá 
válik. Ép igy csupán formáját változtatja meg az 
anyag, a midőn úgy tűnik fel, mintha egy uj 
természeti test keletkezett volna; ha eső esik, 
úgy a levegő vízgőze cseppformában leesik; ha 
a vas rozsdásodik, úgy az érez felső rétege vízzel 
és a levegő élenyével egyesül és igy képződik a 
rozsda, vagy a vas-oxid-hidrát. Sehol a termé
szetben nem látjuk azt, hogy a szemlélt anyag 
keletkezna, eltűnne vagy a semmiségbe veszne el. 
E tapasztalati tétel ma a chémia első és leg- 
megdönthetetlenebb alaptételéül szolgál és mérleg
gel közvetlenül be is bizonyítható. De az első 
halhatatlan érdem a nagy kémikusé, Lavoisieré, 
aki először hajtotta végre e bizonyítást mérleg 
segítségével. Ma az összes természetbúvárok, akik 
évek hosszú során foglalkoztak a természeti jelen
ségek elmélkedő tanulmányozásával, annyira meg 
vannak győződve az anyag abszolút állandóságáról, 
hogy ennek ellenkezőjét már el sem képzelhetik.

Az erő megmaradásának elve (vagy az 
«energia állandósága» Mayer Robert, 1842). Az 

erő összege, mely működtető a végtelen világtérben
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es az összes jelenségekre hat, változatlan. Ha a 
lokomotív tovavezeti a vonatot, úgy a felhevült víz
gőz feszitő ereje átváltozik a mechanikus mozgás élő 
erejévé; ha mi a lokomotív füttyét halljuk, úgy a 
mozgásba jött levegő hangrezgései tovavezetődnek 
a dobhártyán és a fülcsontok lánczolatain keresz
tül belső fülünk labirintusához és innét a halló
idegtől az akusztikus ganglionsejtekhez, melyek 
nagyagykéreg halántékában a hallóideget képezik. 
Az egész változatos formavilág, mely földünkön 
él, végső inertancziájában nem más, mint átválto
zott napvilág. Általánosan ismeretes, hogy jelenleg 
a gépészet bámulatos haladásai oda vezettek, hogy 
a külömböző természeti erőket egymássá átváltoz
tatják : hőt tömegmozgássá, ezt megint fénynyé, 
vagy hanggá, ezt megint elektromossággá viszik 
át vagy fordítva. Az erőiömegének megmérése, 
mely az átváltozásnál tevékeny, arra vezetett, 
hogy ez is állandó marad. A mozgató erőnek 
semmiféle részecskéje nem veszik el soha a min- 
denségben; semmiféle uj részecske nem járul újra 
hozzá. Ezen alapvető tény nagy felfedezéséhez 
már 1837-ben közeledett Mohr Frigyes Bonnban; 
és megállapította a kiváló német orvos Mayer 
Róbert 1842-ben Heilbronnban; tőle függetlenül 
majdnem egy időben jutott ez elvnek megismeré
sére a hires fiziológus Helmholtz Hermann; alkal
mazhatóságát és termékenységét öt évvel később 
mutatta meg a fizika minden ágában. Ma mi azt 
is mondhatnék, hogy ez a fiziológiának összes 
ágaiban is uralkodik — tehát az organikus fiziká
ban ! — ha ez ellen nem emelnének ellentmon
dást a vitalisztikus biológusok és a dualisztikus 
és spiritualisztikus bölcsészek. Ezek a tulajdon- 
képeni emberi «szellem erőiben» «szabad» erő
jelenségeket látnak, melyek az energia törvénynek 
nincsenek alávetve; különösen támogatja ezt a
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dualisztikus felfogást az akaratszabadság dogmája. 
Már ennek megbeszélésénél láttuk, hogy mily 
tarthatlan. Újabb időben a fizika az «erő» és az 
«energia» fogalmát elválasztotta; ami általános 
tanulmányunknak e megkülömböztetés teljesen 
közömbös.

A substancia törvény egysége. A mi 
monisztikus világnézetünk részére a legnagyobb 
fontossággal bir az a meggyőződés, hogy mindkét 
nagy kozmológiai alaptan, a kémiai alaptörvény 
az anyag megmaradásáról és a fizikai alaptörvény 
az erő megmaradásáról, elválaszthatatlanul össze
függnek ; mindkét ép oly szoros kapcsolatban 
van egymással, mint a tárgyuk, anyag és erő 
vagy materia és energia. Sok monisztikusan gon
dolkozó természettudós és bölcsész előtt mindkét 
törvénynek ez alapvető egysége természetesnek 
fog feltűnni, mert mindkettő egy és ugyanazon 
tárgynak, a «Camars»-nak két külömböző oldalát 
érinti; mindamellett e természetszerű meggyőződés 
még nagyon távoli dolog, hogy általánosabb elis
merésnek örvendjen. Ellenkezőleg az egész dua
lisztikus bölcsészet, a vitalisztikus biológia, a 
parallelisztikus pszichológia erősen megtámadja; 
sőt sok (inkonzekvens !) monista is, aki az «ön
tudatában vagy az ember magasabb szellemi 
tevékenységeiben, vagy a «szabad szellemi élet» 
más jelenségeiben is ellenérvet képzel találni.

En tehát az egységes szubsztancia törvénynek 
alapvető fontosságát hangoztatom, mint mindkét 
fogalmilag szétválasztott törvénynek elválaszhatat- 
lan összefüggésének kifejezését. Hogy ezeket 
eredetileg nem foglalták egybe és nem ezen egy
ségben ismerhetők meg, már abból a tényből is 
kiviláglik, hogy külömböző időkben fedezték 
fel őket. Az idősebbik és közelebb levő kémiai 
alaptörvényt az «anyag állandóságáról» már
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1789-ben ismerte meg Lavoisier és a mérleg 
általános alkalmazása révén az exakt kémia alap
jává tette. Ellenben az újabbikat, és a sokkal 
rejtélyesebb alaptörvényt az «energia állandóságá
ról» csak 1842-ben fedezte fel Mayer Róbert és 
először Helmholtz állította fel mint az exakt fizi
kának alaptörvényét. Mindkét alaptörvénynek egy
ségét, melyet még ma erősen megtámadnak, sok 
meggyőződött természettudós e kifejezésben mondja 
ki : «Az anyag és az erő megmaradásának elve.» 
Hogy rövidebb és kényelmesebb kifejezést hasz
náljunk ezen alapvető, hét szóból alkotott fogalom 
részére, már régen azt ajánlottam, hogy ezt a 
«substanda törvényinek, vagy a «kozmológiai 
alaptörvény »-nek nevezzék; elnevezhetnők egye
temes törvénynek és megmaradási törvénynek, vagy 
pedig a «mindenség megmaradásinak axiomájá»- 
nak; alapjában véve ez szükségszerűen az «oko- 
zatiság elvéből» következik. (Monizmus 14. old. 39.)

A szubstancia fogalom. Az első gondolkozó 
ki a tiszta monisztikus «szubstancia fogalmat» a 
tudományba bevezette és alapvető fontosságát 
felismerte, a nagy bölcsész Spinoza Baruch volt; 
főmüve röviddel halála előtt 1677-ben jelent meg, 
éppen száz évvel azelőtt, hogy Lavoisier kémiai 
főeszközével, a mérleggel az anyag megmaradását 
kísérleti utón bebizonyította. Nagyszerű panteisz- 
tikus világnézeteiben a világ (mindenség, kozmos) 
fogalma összeesik a midentátölelő Isten fogalom
mal ; a legtisztább és legészszerübb monizmus ez, 
mely egyúttal a legvilágosabb és legabsztaktabb 
monoteizmus is. E mindenség szubstancia vagy ez 
isteni «világlény» igazi lényegének két külömböző 
oldalát, két alapvető attribútumát mutatja be : a 
matériát (a végtelenül kiterjedt szubstancia anyagot) 
és a szellemet (a mindentátölelő gondolkozó szub
stancia energiát). Az összes változások, melyeken
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később a szubstancia fogalom kérésziül ment, 
konzekvens analízisükben a Spinoza legmagasabb 
alapfogalmához térnek vissza, melyet Goethével 
az összes idők a legfenségesebb, legmélyebb és 
legigazabb gondolatának ismerem el, A világ 
összes objektumai, melyek ismeretünk részére 
hozzáférhetők, a lét összes egyéni formái, a szub- 
stanciának csak különös eltűnő formái, akcziden- 
cziák vagy modusok. E modusok testi dolgok, 
anyagi testek, ha mi őket a kiterjedés (a «térbe
töltés») attribútuma alatt szemléljük, ellenben erők 
vagy gondolatok, ha mi őket a gondolat (az «ener
gia») attribútuma alatt vizsgáljuk. Spinozának ezen 
alapfelfogásához 200 év után a mi tisztult monis- 
muszunk visszatér; számunkra is az materia (a 
teretbetöltő anyag) és az energia (a működő erő) 
az egy szubstanciának csak két elválaszhatatlan 
attribútuma.

A kinetikus szubstancia fogalom. (A rezgés 
vagy vibráczió őselve.) Ama külömböző módosí
tások közül, melyeket az alapvető szubstancia 
fogalom az újabb fizikában az uralkodó atomias- 
tikával kapcsolatban elfogadott, csak két szélsőén 
külömböző elméleteket akarunk itt megvilágítani, 
a kinetikusát és piknotikusat. Mindkét szubstancia 
elmélet megegyezik abban, hogy sikerült, az összes 
külömböző természeterőket egy együttes őserőre 
visszavezetni; nehézség és semizmus, elektromos
ság és magnetizmus, világosság és hőség s. i. t. 
csak külömböző nyilvánulási módjai, erőformái 
vagy dinamodjai egy egyetlen öserőnek (prodig- 
nanis). Ezen általános egyedüli őserőt leginkább 
mint a legkisebb tömecsrészek rezgő mozgásait, 
mint az atomok vibráczióját gondolják. Maguk az 
atomok a közönséges «kinetikus szubtancia foga- 
lom»-nál fogvá élettelen diszkrét testrészecskék, 
melyek az üres térben rezegnek és a távolba
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elhatnak. E kinetikus szubstancia elméletnek tulaj- 
donképeni alapitója és legnevesebb képviselője a 
nagy matematikus Newton, a nehézkedés törvény 
kiváló felfedezője. Főmüvében, a «Philosophiae natu
ralis principia mathemalica»-ban (1687) bebizo
nyította, hogy az egész mindenség a tömegvonzcis- 
nak egy és ugyanazon alaptörvénye, ugyanazon 
változatlan nehézkedési állandósága uralkodik ; két 
tömegrészecskének vonzása egyenes arányban 
történik tömegjükkel és fordítva arányban távol
ságuk négyzetével. Ez az általános «nehézkedési 
erő» ép úgy hat mozgásában a leeső almába 
és a tenger hullám sodraira, mint a plane* ák kör
forgásaira a nap és az összes világtest kozmikus 
mozgásai körül. Newton halhatatlan érdeme volt 
az, hogy ezt a nehézkedési törvényt végleg meg
állapította és hogy részére megtámadthatatlan 
matematikai formulát talált. De e holt matematikai 
formula, a melynek a legtöbb természettudós itt 
és más esetekben a legnagyobb fontosságot tulaj
donit, csak quantitativ bizonyítást eszközölnek az 
elmélet részére, mert a legcsekélyebb bepillantást 
sem enged a jelenségek qualitativ lényegébe. A 
közvetlen távhatás, melyet Newton nehézkedési 
törvényéből levezetett és amely a későbbi fiziká
nak legfontosabb és legveszedelmesebb dogmáivá 
lett a tömegvonzás tulajdonképeni okának a legcse
kélyebb megfejtését sem nyújtja; sokkal inkább 
még elzárja a megismeréséhez vezető utat. Azt gya
nítom, hogy a folytatott spekulácziók a misztikus 
távhatásokról nem csekély okai voltak annak, 
hogy később ez éleselméjü angol matematikus 
misztikus álmainak sötét labirintusába és teisztikus 
babonába tévedt, melyre életének utolsó 34 évébe 
változott át; sőt végre Dániel próféta igazmondá
sairól és szent János kinyilvánulásának esztelen 
fantazmagóriáiról metafizikai hipotéziseket állított fel.
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A piknotikus szubstancia fogalom. (A sűrí
tés vagy piknozis őselve.) Az uralkodó tan
nal vagy kinetikus szubstancia elmélettel ellen
tétben áll a modern sűrűsödési tan vagy a pikno
tikus szubstancia elmélet. Ezt legalaposabban Vogt 
I. G. (Lipcsében) ismertette, tartalomteljes müvé
ben : «Das Wesen der Elektricität und das Mag
netismus auf Grund eines einheitlichen Substanz- 
Begriffes» (1891). Vogt a világegyetem általános 
ősereje, a egyetemes prodinamisza gyanánt nem 
fogadja el a mozgó tömegrészecskék rezgését vagy 
vibraczióját a légüres térben, hanem egy egységes 
szubstanciának egyéni sűrűsödését vagy densenza- 
czióját, mely az egész világegyetemet folytatólagosan, 
tehát hézag és megszakítás nélkül megtölti; az 
egyetlen benne rejlő mechanikus hatásforma (agens) 
abból áll, hogy sűrűsödés vagy kontrakcziótörek- 
vés által végtelen sok sűrűsödési központ kelet
kezik, melyek bár sűrűsödési fokukat és volumen- 
jüket változtathatják, de önmagukban állandóak 
maradnak. Az egyetemes szubstanciának ez egyénileg 
végtelen apró részecskéi, a sűrűsödési központok, 
melyet piknatomnak neveznek, az ősatomoknak 
vagy a kinetikus substancia fogalom utolsó disz
krét tömegrészecskeinek felelnek meg; de lénye
gileg abban külömböznek egymástól, hogy érzéssel 
és törekvéssel (vagy az akarat legegyszerűbb 
módjával) bírnak, tehát bizonyos mértékben lélek- 
tartalom van bennük — a régi Empedokles utó
hangja ez «az elemek szeretetéröl és gyűlöletéről». 
De e lélektartalmas atomok nem az üres térben 
lebegnek, hanem a folytatólagos, roppant vékony 
közszubstanciában, mely a meg nem sűrűsödött 
ősszubstancia képviselője. Bizonyos »konstellacziók, 
zavaró jelenetek, vagy deformáló-rendszerek által» 
nagytömegű sűrűsödési központok rohamos kiter
jedésbe lépnek és fősulyt nyernek az őket kör-
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nyező tömegek felett. Ez által a szubstancia elválik 
vagy elkülömbözik, pedig eredeti nyugvóállapotá
ban mindenütt egyenlő közepes sűrűséggel bir, 
két főrészben: egyikük a zavaró központok, 
melyek a piknozisnak közepes sűrűségét átlépik 
és ezek képezik a világtestek mérhető tömegeit 
(az úgynevezett «imponderabilis matériát»). Az 
éter és tömegnek ez elválása által e két antago- 
nisztikus szubstancia részek folytonos harczban 
vannak egymással és a harcz oka minden fizikális 
tüneménynek. A pozitív tömeg, a levegőérzés 
hordozója mindinkább arra törekszik, hogy az el
kezdett sűrűségi proczesszust betetőzze és poten- 
cziális energia legfőbb értékeit összegyűjti; a 
negativ été* ellenben feszitségének és a vele kap
csolatos kedvetlenség érzetének minden további 
növekedése ellen ugyanolyan mértékben ellent" 
szegül; ez gyűjtője az aktuális energia legmaga
sabb értékének. Nagyon messzire vezetne, ha én 
Vogt I. G. szellemes sűrűsödési elméletébe jobban 
belemennék; az olvasónak, aki érdeklődik iránta, 
a fogalomcsoportot, melynek nehézsége a tárgy
ban rejlik, az idézett munka második kötetének 
világosan megirt, népszerű kötetében önmagának 
kell megragadni. Én magam nem vagyok nagyon 
járatos a fizikában, hogy ennek árny és fényolda
lait birálatilag elkülönítsem; de én mindamellett 
azt hiszem, hogy ez a piknotikus szubstancia 
fogalom minden biológus részére, aki a természet 
egységéről meg van győződve jobban elfogadható, 
mint a mostanában a fizikában uralkodó kinetikus 
szubstancia fogalom. Félreértés könnyen keletkez
hetik abból, hogy Vogt a sűrűsödés világproczesz- 
szusát elvi ellentétbe helyezi a mozgás általános 
esetével — ezalatt a modern fizikai értelemben 
vett rezgést érti. Még az ő hipotekus «sűrűsödése* 
(piknozis) is ép úgy függ a szubstancia mozgásától,Világproblémák. 15
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mint a hipotetikus «rezgés» (vibraczió); csakhogy 
a mozgásba jött szubstancia részecskének mozgása 
és tartása az első esetben egészen más, mint a 
másodikban. Különben a sűrűsödési tan által 
semmiképen sem mellőzzük az együttes rezgéstant, 
hanem csak egy részét.

A modern fizika jelenleg legnagyobb részt 
még szívósan kapaszkodik a régi vibraczió- 
teoriába, a közvetlen távhatás képzetébe és a holt 
atomok örökös rezgésébe — a légüres térben; 
igy tehát elveti a piknozis elméletet. Ha az utóbbi 
bár semmikép sem befejezett dolog és ha Vogt 
eredeti elmélkedései sokszor tévútra jutnak, úgy 
mégis abban látom a természetbölcsész nagy érde
meit, hogy eliminálja a kinetikus szubstancia elmé
let tarthatatlan elveit. Szerintem, mint sok 
gondolkodó természetbölcsész szerint Pó^/nak 
szubstanciális alaptanait nélkülözhetetlen, igazán 
monisztikus, az egész organikus és anorga
nikus természetvilágot átölelő substancia elmélet 
gyanánt kell tekintenem, még pedig: I. A szub- 
stanciának mindkét főrésze, a tömeg és éter, 
nem élettelenek és nem csak külső erő 
által mozgékonyak, hanem maguk is bírnak 
érzettel és akarattal (természetesen a legkisebb 
mértékben !); kedv érzése járja át őket a sűrűsö
désnél és kedvtelenség a feszültségnél; az első 
után törekszenek és az utóbbi ellen küzdenek.
II. Nem létezik üres tér; a végtelen tér része, 
melyet nem töltik meg a tömeg atomok, éterrel 
van telve. III. Nem létezik közvetlen távhatás az 
üres téren keresztül; a testek összes hatásai vagy 
a közvetlen érintkezéstől, a tömegek kontaktusától 
függnek, vagy az éter által vannak közvetítve.

A dualisztikus szubstancia fogalom. Mind
két szubstancia elmélet, melyeket mi mint egymás
tól ellenkezőket mutattunk be, elvükben mindketten
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monisztikus ak, mivel a szubstancia, tömeg és éter 
mindkét főrésze közötti külömbség nem eredeti; 
itt is mindkét szubstanciának egy egyenes érintke
zését és kölcsönös hatását egymásra kell elfogad
nunk. Egészen máskép alakul a dolog a dualisz
tikus szubstancia elméletnél, mely még ma is 
uralkodik az idealisztikus és spiritualisztikus böl
csészeiben; még a befolyásos teológia is támogatja 
ezt, már amennyire ez általában a metafizikai 
elméletbe bocsátkozik. E szerint a szubstanciának 
két egészen külömböző főrészeit kell megkülöm- 
böztetnünk, a materialist és az immaterialist. A ma
terialis substanda képezi a «világot», melynek 
kutatása a fizika és kémia feladata; itt érvényesül 
az anyag és az erő megmaradásának elve (már 
amennyire általában nem hisznek «a semmiből 
való teremtésébe és más csodákba!). Az imma
terialis szubstanda ellenben «a szellemi világo»-el 
képezi, amelyben e törvény nem érvényes; itt a 
fizika és kémia törvényei vagy nem érvényesek 
vagy az «életerőnek» vannak alávetve, vagy a 
«szabad akarat»-nak, vagy az «isteni mindenható»- 
ságnak, vagy más hasonló kísérteteknek, kikről a 
kritikus tudomány semmit sem tud. Tulajdonképen 
ezen elvi tévedéseket ma már nem is kell meg- 
czáfolnunk; mert a tapasztalat egész a mai napig 
nem tanított eddig egyetlenegy immaterialis szub- 
standára, semmiféle erőre, mely nem az anyaggal 
volna kapcsolatban, az energia egyetlen formája 
sem, mely az anyag mozgása által nem keletkez
nek, képezze az vagy az éter vagy mindkét rész 
tömegét. Még a szövevényes és legtökéletesebb 
energiaformák is, melyeket ismerünk, a maga
sabb állatok lelki élete, az ember gondolkozása 
és elméje, materialis jelenségeken, sejtekben levő 
neuroplazma változásain alapulnak; ezek nélkül 
ezek hem gondolhatok el. Hogy egy különös15*
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immaterialis «lélek szubstancia» fiziológiai hipotézisé 
tarthatatlan, már az előbbi szakaszban (a tizen
egyedik fejezetben) bebizonyítottam.

Tömeg vagy testanyag (ponderabitis matéria). 
Az anyag e megmérhető részének ismerete, első
sorban a kémia tárgya. Általánosan ismeretesek 
azok a bámulatos haladások, melyet e tudomány 
a tizenkilenczedik század menetében megtett és 
az az óriási hatás, melyet általa praktikus kultur- 
élet minden oldalán nyert. A természet tömegét 
illetőleg mi tehát csak egy pár megjegyzéssel 
fogunk megelégedni. Az analitikus kémiának sike
rült, a számtalan külömböző természeteket fel
bontás utján az ősanyagok vagy elemek csekély 
számára visszavezetni, tehát oly egyszerű testekre, 
melyek többé nem bonthatók fel. Az elemek e 
száma körülbelül hetven. Ezeknek csak a kisebbik 
része (tulajdonképen csak tizennégy) van a földön 
általánosan elterjedve és bir nagy fontossággal; 
a nagyobbik rész ritka és kévésbé fontos (leg
inkább érczek) elemekből áll. Ez elemeknek cso
portbeli rokonsága és atomsulyuknak csodálatos 
beavatkozása, melyet Meyer Lothar és Mendelejeff 
az elemeknek periodikus rendszerében bebizo
nyítottak, nagyon valószínűvé teszik azt, hogy 
ezek a tömegnek nem abszolút specieszei, nem 
bírnak örökkétartó változatlan nagysággal. Ama 
rendszer után a 70 elemet 8 főcsoportra osztották 
és ezeknek határain belül atomsulyuk nagyságai 
szerint rendezték. Úgy hogy a kémiailag hasonló 
elemek családsorozatokat képeznek, a csoportbeli 
vonatkozások az elemek természeti rendezésében 
egyrészt emlékeztetnek a változatosan összetett 
szénenyalakulat hasonló viszonyaira, másrészt pár
huzamos csoportok vonatkozásaira, mint a hogy 
az állat és növényfajok természetes rendszeriben 
mutatkoznak. Mint a hogyan alapszik az utolsó
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esetekben a hasonló alakulatoknak rokonsága a 
közös egyszerű törzsformák eredetére, igy ez 
nagyon valószínű, hogy ez az elemek családjaira 
és rendjeire is vonatkozik. Ezért elfogadhatjuk azt, 
hogy a mostani tapasztalati elemek a tömegnek 
nem igazán egyszerű és változatlan speciesei, 
hanem eredetileg egyenlő, egyszerű ősatomokból 
alakult külömböző mennyiségben és helyzetben. 
Újabban Wendt Gusztáv, Preyer Vilmos, Crookes 
W. és mások elmélkedései mutatták, hogy hogyan 
képzelhető el az elemek elkülönítései egy egyetlen 
ősanyagból, a protilből.

Atomok és elemek. A modern atomelméletet, 
mely a mai kémiának nélkülözhetetlen eszközéül 
szolgál, meg kell külömböztetnünk a régi bölcsé
szeti atomizmusztól, melyet már kétezer év előtt 
kiváló monisztikus bölcsészek tanítottak, Leukip- 
pusz, Demokritosz és Lukrecziusz; és a melyeknek 
később Descartes, Hobbes és Leibnitz és más 
kiváló bölcsész egy tágabb és külömböző kikép
zést adott. De biztosan elfogadható felfogást és 
tapasztalati meg állapítást a modern atomizmus 
csak 1808-ban talált az angol kémikus Dalton 
által, aki azt «az egyszerű és sokszoros propor- 
cziók törvényét» a külömböző kémiai alakulatok 
képződéséről felállította. Ő határozta meg először az 

elemek atömsulyát és ezzel megalapította azt 
a megtámadhatatlan, exakt alapot, amelyen az 
újabb kémiai elméletek nyugosznak; ezek mind
nyájan atomisztikusak, amennyiben az elemek 
egyforma, legapróbb, diszkrét részecskéből alakul
tak és amelyeket már apróbb részekre felosztani 
nem lehet. E mellett az atomok igazi lényegének 
kérdése, alakja, nagysága, lelki volta stb. mellőzve 
maradt, mert ezek minősége hipotetikus maradt; 
tapasztalati azonban az atomok chemizmusza vagy 
kémikus affinitása tehát az állandó proporcziója,
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amelyben az atomotokkal más elemek egyesülnek 
(Monizmus 17, 41).

Az elemek válfajai. Az egyes elemek külöm- 
böző viselkedése egymással szemben, amelyet 
a kémia affinitásnak vagy rokonságnak nevez, a 
tömeg legfontosabb tulajdonságainak egyike és a 
külömböző tömegekben, viszonyokban vagy pro- 
porcziókban nyilvánul s ezekben létesül egyesü
lésük és abban az intenzitásban, amelylyel ez 
annak a következménye. A hajlam összes mértéke 
a legteljesebb közömbösségtől a leghevesebb szen
vedélyig, a különböző elemek kémikus viselkedé
seiben egymással szemben újra meglelhető, mint 
a hogy az ember pszichológiájában és különösen 
a két nem hajlamaiban a legnagyobb szerepet 
játszák. Goethe, mint tudjuk, klasszikus regényében 
«A lélekrokonság»-ban, a szerelmes párok vi
szonyait oly sorban állította, mely megfelel 
a kémikus alakulatok ugyanilyen nevű jelenségei
nek. Az ellenállhatatlan szenvedély, melyet Edét a 
rokonszenves Ottiliához, Parist Hellenához vonzza 
és az ész és erkölcs akadályait legyőzi, azonos 
azzal az «öntudatlan» attrakcziós erővel, amely a 
állat és növénypete megtermékenyítésénél az élő 
sejtfonalak behatolását a petesejtbe (de még azt 
is !) előidézi; ugyanaz a heves mozgás ez, amely 
által két atom köneny és egy atom éleny egy 
molekula vízzé egyesülnek. A lélekrokonsdg ezen 
elvi egységét az egész természetben, a legegysze
rűbb kémiai folyamattól kezdve a legszövevényesebb 
szerelmi regényekig, már a nagy görög természet
bölcsész Empedokles Krisztus előtt az ötödik szá
zadban felismerte, az «elemek szerelméről és gyű
löletéről» szóló tanában. Empirikus magyarázatát a 
cellularis pszichológia érdekes haladásában találja, 
melynek nagy jelentőségét mi az utolsó harmincz 
évben méltattuk. Mi erre azt a meggyőződésünket



231
alapítjuk, hogy már az atomokban is bennerejlik 
az érzeteknek és akaratnak legegyszerűbb formái 
— vagy jobban mondva: az érzésnek (aesthesis) 
és a törekvésnek (tropesis) — tehát egy egyetemes 
«lélek» legegyszerűbb fajtája (— még öntudat 
nélkül!!). Ugyanez azonban a molekulákra vagy 
tömegrészecskékre is vonatkozik, melyek két vagy 
több, atomból alakulnak. E különféle molekuláknak 
(vagy molekülék) további egyesülése folytán (az 
egyszerű és a további összetett kémiai vegyületek), 
melynek tevékenységébenfugyanez a játék szöve
vényesebb formában ismétlődik.

Éter (imponderabilis materia). Az anyag e 
meg nem mérhető részének ismerete első sorban a 
fizika tárgya. Miután már régen fogadták el a 
tömegen kívül létező médiumnak roppant finom, 
teretbetöltő létezését és ezt az «étert» különböző 
jelenségek, különösen a világosság magyarázatára 
használták, igy e csodálatos anyaggal való isme
retségünk csak a tizenkilenczedik század második 
felében sikerült, még pedig az elektromosság bámu
latos tapasztalatai révén, kísérlet isméi eteivel, ma
gyarázataival és gyakorlati értékesítésével egyetem
ben. Mindenekelőtt uttörűkké lettek itt Hertz 
Henrik hires vizsgálatai (1888); e lángéin íü fiatal 
fizikus halálát, aki megígérte, hogy a legnagyobbat 
eléri, nem tudjuk eléggé sajnálni az ő, vala
mint Spinoza, Raffael, Schubert és sok más láng- 
elmü ifjú halála a történet ama brutális tényeihez 
tartozik, melyek már önmagukban megczáfolják a 
«bölcs előrelátás» és a «mindnyájunkat szerető 
atya» tarthatatlan mítoszát.

Az éter létezése vagy «világétere» («kozmo- 
éter») mint reális anyagé ma (15 éve) már 
pozitiv tény. Még ma sokszor olvassuk azt, hogy 
az éter «hipotézis csupán» ; ezt a hibás véleményt 
nem csak avatatlan bölcsészek és népszerű irók
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ismételik, hanem még az egyes «körültekintő exakt 
fizikusok» is. Azonban ép igy joggal kellene nékünk 
a súlyos anyag, a tömeg létezését is tagadnunk. 
Természetesen ma még léteznek metafizikusok, a 
kik ezt a műremeket is létrehozzák és kiknek leg
nagyobb bölcsességük abból áll, hogy a külvilág 
valódiságát tagadják vagy legalább is kétkedőén 
fogadják; szerintük csak egy reális tény létezik, 
az ő saját drágalátos személyük vagy jobban 
mondva lelkűk. Sőt újabban egy néhány kiváló 
fiziologus azt az ultraidealisztikus álláspontot el 
is fogadta, melyet már Descartes, Berkeley és Fichte 
metafizikája kiképzett: «Csak egy dolog létezik és 
ez az én lelkem». Úgy látszik, hogy ez a bátor 
spiritualistikus állítás Kant helyes kritikai ismere
teinek téves következtetésein alapul, hogy L i. mi 
a környező külvilágból csak azokat a jelenségeket 
ismerhetjük el, melyek a mi emberi megismerés-xsrr- 
veinknek hozzáférhető, t. i. az agy és az 
érzékszervek által. Ha mi azonban ezeknek funk
ciói által is csak egy tökéletlen és korlátolt tudást 
nyerhetünk a testi világról, úgy nékünk még sincs 
arra jogunk, hogy létezésüket tagadjuk. Az én 
képzetemben legalább létezik az éter ép oly bi
zonysággal, mint a tömeg, ép oly bizonysággal 
mint én, a midőn én ezekről gondolkozom és irok. 
A mint mi a ponderabilis materia valódiságáról 
mérték és súly, kémiai és mechanikus kísérletek 
által meggyőződünk, ép igy az impondirabilis éter
ről is az optikus és elektromos tapasztalatok és 
kísérletek utján.

Az éter lényege. Habár ma a majdnem 
összes fizikus az éter valódi létét mint positiv 
tényt tekintik és ha e csodálatos anyagnak sok 
hatása számtalan kísérlet különös optikai és elek
tromos kísérletek utján alaposan ismeretes, úgy ed
dig mégsem sikerült, hogy világosságot és bizton-
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ságot nyerjünk tulajdonképpeni lényégéről. Sokkal 
inkább szétágazódnak még ma is ama legkivá
lóbb fizikusok véleményei, akik ezt szakszerűen 
tanulmányozták : sőt ellentmondanak egymásnak 
a legfontosabb pontokban. így tehát mindenkinek 
szabadságában áll, hogy az ellentmondó hipotézi
sek választásában saját véleményét alkossa, szak
tudásának és Ítélőképességének megfelelően (melyek 
persze mindig tökéletlenek maradnak I). Azt a véle
ményt én személyesen (mint dilettáns csupán e 
téren!) érlelő gondolkozás utján önmagámnak 
alkottam, a következő nyolcz tételben foglalom : 
I. Az éter, mint folytatólagos anyag betölti az 
egész világtért, a tömegtől (vagy a ponderabilis 
matériától) nincs benfoglalva, úgy az összes küz- 
beeső teret tökéletesen megtölti ezeknek atomjai 
között. II. Az éter valószínűleg még nem bir ké- 
mizmuszszal és nem atomok alkotják, mint például 
a tömeget; ha azt elfogadjuk, hogy ez roppant 
apró egyenlőfajta atomok alkotják (pld. fel nem 
osztható étergolyók egyenlő nagyságban), úgy 
továbbá még azt is kell elfogadnunk, hogy ezek 
között még más valami is létezik, vagy az «üres 
tér* vagy egy harmadik (egészen ismeretlen) mé
dium egy teljesen hipotetikus * köz éter», ennek 
lénykérdésénél ugyanaz a nehézség merülne fel, 
mint az éternél (in infinitum !). III. Minthogy7 az 
üres tér elfogadása a mi mostani természetisme
retünk mostani állapotában a közvetlen távhatás 
magyarázatával meg nem állhat (legalább nem 
vezet világos monisztikus képzethez), úgy én az 
éternek egészen sajátságos szankturáját fogadom el, 
mely nem atomisztikus, mint a ponderabilis tömegé 
és a melyet jelenleg (további meghatározás nélkül) 
mint eterikus vagy dinamikus sztrukturának nevez
hetünk. IV. Az éter aggregátállapota e hipotézis 
következtében szintén sajátságos és a tömegtől kü-
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lömböző, sem gázhalmazu, mint néhányan, sem szi
lárd, mint, a hogy más fizikusok elfogadják. A legjobb 
hasonlatot talán úgy nyerjük, hogy ezt összehason
lítjuk egy roppant finom, elasztikus és könnyű kocso
nyával. V. Az éter imponderabilis materia amennyi
ben nem bírunk oly eszközzel, hogy súlyát kí
sérletileg megállapítsuk; ha igazán bir sulylyal, a 
mi nagyon valószínű, úgy ez roppant csekély és 
a mi mérlegünkkel meg nem mérhető; egy néhány 
fizikus megkisérlette, a fényhullámok energiájából 
az éter súlyát kiszámítani, azt alálták, hogy 
körülbelül 13 trillióval kevesebb a súlya a légköri 
levegőénél ; mindamellett egy oly nagy kiterjedésű 
étergolyó, mint a mi földünk 250 fontot, kell, hogy 
bírjon (?). VI. Az éterikus aggrigátállapot valószí
nűleg tud (a sziknozis elméletnek megfelelően) 
bizonyos feltételek alatt tovahaladó sűrűsödés által 
a tömeg gázállapotába átmenni, ép úgy mint ez 
utóbbi a folyékonyba, majd a szilárdba megy át.
VII. Az anyagnak eme aggregatállapotai e szerint 
(a mi a monisztikus kozmogéniára nézve nagyon 
fontos) egy genetikus, folytatólagos sorban rende
ződnek. Mi öt fokát külömböztetjük meg: 1) az éteri- 
kust, 2) a gáznemüt, 3) a folyékonyt, 4) szi
lárdfolyékonyt (az első plazmában), 5) a szilárd 
állapotot. VIII. Az éter ép oly végtelen és mérhe
tetlen, mint a tér, a melyet betölt; folytonos 
örökkétartó mozgásban él; ez az a különleges 
étermozgás (bár éterrezgésnek, feszültségnek, 
sűrűsödésnek stb. fogjuk fel). A tömegmozgások 
kölcsönös mozgásaiban (nehézkedés) végső okai 
az összes jelenségeknek.

Éter és tömeg. Az" éter lényegének hatalmas 
főkérdése, mint a hogy Hertz jól nevezi, vonat
kozással van a tömegre nézve is, mert'az 
anyagnak mindkét főrésze nem csak a legerő
sebb külső érintkezésben van egymással, hanem 



örökös dinamikus kölcsönhatásban is. A legáltaláno
sabb iermészeti jelenségeket, melyeket a fizika 
mint természeti erőt, vagy mint az anyag funk
cióját megkülömbözteti, két csoportba oszthatjuk, 
melyek közül az egyik különösen (de nem kizáró
lag) az éter funkciója, a másik a tömeg funkciója, 
körülbelül a következő séma szerint, a melyet én 
(1892-ben a »Monismus«-ban felállítottam (18 
old. 42.):
Világ (= természet = szubstancia = kozmoz = 

universum = Isten).I. Éter (— imponderabilis, feszült szubstancia —) II.Tömegfponderabilis, sűrűsödött substancia —)1 • Aggregatum állapot: éte- rikus (sem gáznemü, sem folyékony, sem szilárd).2. Szerkezet: nem atomisz- tikus, folytatólagos, nem alkotják diszkrét részecskék (atomok).
3. Fájunk cziői'. fény, fény hő, elektromosság, magnesség.

1. Aggregatum állapot: nem éterikus (hanem gáznemü, folyékony, vagy szilárd).
Szerkezete : atomisztikus, diszkontinuiráló, a legapróbb diszkrét (atomok) részecskék alkotják.
Föfunkcziói'. nehézség,hord- hatóság, tömeghő, klemiz- mus.

Az anyag funkcióinak e két csoportja, melyet 
e rendszerben egymással szemben állítottunk, bi
zonyos mértékben az anyag első munkafelosztá
sának következményei gyanánt, mint a materia 
primaris ergonómiáját tekinthetjük. E megkülöm- 
böztetés azonban nem jelenti abszolút e két ellen
tétes csoportnak a szétválasztását, sőt sokkal inkább 
egyesülnek és állandó kölcsönhatásban maradnak. 
Mint tudjuk, az é:er optikus és elektromos esetei 
szoros kapcsolatban vannak a tömeg mechanikus 
és kémikus változásaival; az elsőnek sugárzó hője 
az utóbbinak tömeghőjén és mechanikus hőjén 
túlmegy ; a nehézkedés nem tud működni, a nélkül,
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hogy az éter a szétválasztott atomok tömegvon
zását ne eszközölné, mert semmiféle messzehatást 
el nem fogadhatunk. Az egyik energia formának 
az átváltozása a másikba — mint ahogy az erő 
megmaradásának törvénye mutatja — egyúttal az 
állandó kölcsönhatást bizonyítja a szubstancia két 
főrésze, az éter és tömeg között.

Erő és energia. A természet nagy alaptör
vényét, melyet mint szubstancia törvényt az összes 
fizikai vizsgálódások csúcsára helyezünk, eredetileg 
Mayer Róbert, aki ezt megállapította (1842) és 
Helmholtz, aki végrehajtotta (1847) az erő megma
radásának elvéül nevezték. Már 10 évvel előbb 
egy másik természettudós Mohr Frigyes Bonnban 
világosan kifejtette ennek fontos alapgondolatait 
(1837). Később az erőnek régi fogalmát a modern 
fizika elválasztotta az energiáétól, mely eredetileg 
az előbbivel egyértelmű volt. E szerint mostanában 
e törvényt, az energia állandóságának törvényének 
nevezik. Ennek általános vizsgálatánál, melylyel 
most meg kell elégednem és a «szubstancia meg
maradásának« nagy elvénél e finom külömbség 
nem jön figyelembe. Az az olvasó, aki ez iránt 
érdeklődik, egy igen világos fejlegetést talál bennük 
Tyndall angol fizikus >a természet alaptörvénye« 
(Braunschweig 1898) czimü müvében. Ebben be
hatóan magyarázza a kozmologikus alaptörvény 
egyetemes fontosságát és nagyfontosságu problé
máinak alkalmazását a külömböző ágazatokban. 
Mi itt azzal a fontos ténynyel elégszünk meg, 
hogy jelenleg az »energia előtt« és a véle kapcso
latos meggyőződést a természet egységéről, a kö
zös eredetéről az összes mérvadó fizikus elismerte 
és mint a 19. század fizikájának legfontosabb ha
ladását méltatják, .mert már nagyon jól tudjuk, 
hogy a hő a mozgásnak ép oly formája, mint a 
hang, az elektromosság ép úgy mint a fény, ké-
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mizmus ép úgy mint a magnetizmus. eszközök 
segítségével ezen erők egyikét átváltoztathatjuk a 
másikba és a legpontosabb mérések által meggyő
ződünk arról, hogy együttes summájából a leg
apróbb részecske sem veszett el.

Feszitő erő és élő erő (potenciális és aktuális 
energia). Az erőnek és energiának összege állandó 
marad a mindenségben, bármilyen változások is 
mutatkozzanak előttünk; vegtelen és változatlan 
ez, mint az anyag, a melyhez elválaszthatatlanul 
kötve van. A természet egész játéka a látszólagos 
nyugalom és mozgás váltakozásán alapul; a nyugvó 
testek azonban ép úgy bírnak elpusztulhatatlan 
erővel mint a mozgásban levők. Magánál a moz
gásnál az elsőnek feszitő ereje, az utóbbinak élő
erőjévé változik át. «A mennyiben az erő megma
radásának elve tekintetbe veszi ép úgy a vonzást, 
mint a taszítást, azt állítja, hogy a feszitő erők 
és élő erők mechanikus értéke a materialis világ
ban egy állandó mennyiséggel bir. Egy szóval a 
mindenség erőbirtoka két részre oszlik, melyek 
aztán bizonyos értékvisszonyok között egymásba 
átváltoztatnak. Az egyiknek csökkenése, a másik
nak növekedését hozza magával ; birtokának 
együttes értéke azonban mindig változatlan marad.» 
A feszitő erő, vagy a potenciális energia és az 
élő erő vagy az aktuális energia állandóan egy
másba változnak át, anélkül, hogy az erőjük vég
telen összesége a végtelen mindenségben csak a 
legkisebb veszteséget is szenvedné.

A természeti erők egysége. Miután a modern 
fizika a substancia törvényt az anorganikus testek 
egyszerű vonatkozásai számára állapította meg, a 
fiziológia bebizonyította ennek általános érvényes
ségét az organikus világban is. Megmutatta, hogy 
az organizmusok összes élettényei — kivétel nél
kül ! — ép oly állandó «erőcserén» és a véle kap-
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csolatos alapulnak, mint a legegy
szerűbb esetek az úgynevezett «élettelen természet
ben. Nemcsak az állatok és növények táplálkozása 
és növekedése, hanem érzéseiknek és mozgásaik
nak érzéki tevékenységüknek és lelki életüknek 
funkciói a feszitő erőnek elő erővé való átválto
zásán alapul és fordítva. Ez a legfőbb törvény 
uralkodik az idegrendszer ama legtökéletesebb te
vékenységeiben is, melyeket magasabb állatoknál 
és embernél a «szellemi élet» gyanánt elneveznek, 
így ez az összes pszichológiákra nézve is érvényes.

A szubstancia törvény mindenhatósága. Ami 
szilárd monisztikus meggyőződésünk, hogy a koz- 
mologikus alaptörvény általános érvénynyel bir az 
egész természetre nézve, a legnagyobb fontosságú. 
Mert általa nem csak positive bizonyítjuk be a 
kozmoz elvi egységét és az összes megismertető 
jelenségek okozati összefüggését, hanem ez által 
egyúttal negative a legmagasabb intellectuális ha
ladást érjük el, a metafizika három központi dog
mái: «Isten, szabadság és halhatatlanság» végle
ges bukását. Miután e szubstancia törvény mindenütt 
mechanikus okokra mutat a jelenségekben, úgy ezért 
az «általános okozati törvény»-nyel jut kapcsolatba.
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A világ fejlődéstörténete.Monisztikus tanulmányok a mindenség örökös fejlődéséről. A világ teremtése, kezdete és vége. Teremtő és genetikus kozmogonía.
Tartalom: A teremtés (kreáció) fogalma. Csodák. A mindenség és az egyes lények teremtése. A szubstancia (koz- mologikus teremtvény) teremtése. Deizmus : Egy teremtésnap. Az egyes lények teremtése. Az ontológiai kreatizmus öt formája. A fejlődés (genezis, evolúció) fogalma. I. Monisztikus kozmogenia. A világ kezdete és vége. A mindenség végtelensége és örökkétartóssága. Tér és idő. Universum perpetuum mobile. A mindenség entrópiája. II. Monisztikus geogenia. Anorganikus és organikus földtörténet. III. Monisztikus bio- genia. Tranzformizmus és descendenc elmélet, Lamarck és Darwin. IV. Monisztikus antropogonia. Az ember származása.
Az összes világrejtvények közül a legnagyobb, 

a legátölelőbb és a legnehezebb a világ keletke
zéséé és fejlődéséé, melyet rövidesen e «teremtés 
kérdésének» neveznek. A legnehezebb világrejtvény 
megoldásához is a tizenkilenczedik század jobban 
járult, mint az összes megelőzők, sőt neki ez egy 
bizonyos mértékig sikerült is. Legalább ama vilá
gos belátáshoz jutottunk, hogy a külömböző 
egyes teremtésformák szoros kapcsolatban vannak 
egymással, hogy mindnyájuk csak egy egyetlen, 
mindent átölelő «kozmikus egyetemes - problémát» 
képeznek, és e világkérdés megoldásához egy
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varázsszó adja nekünk a kulcsot: «Fejlődés!» 
A nagy kérdések az ember teremtéséről, a virá
gok és növények teremtéséről, a föld és a nap 
teremtéséről stb. csak részei ama egyetemes kér
désnek : Hogyan keletkezett az egész világ ? Ter
mészetfölötti módon «teremtették »-e vagy termé
szetes módon «fejlődött» e? Melyek a módjai e 
fejlődés okainak és útjainak ? Ha sikerül nékünk 
biztos felelet találnunk ama r/^-probléma kérdé
seire, akkor a mi egységes természetfelfogásunk 
szerint egyúttal felderítő világosságot vetünk az 
egész világprobléma kérdésének a megfelelésére.

Teremtés (creatio). A világ keletkezéséről 
az uralkodó vélemény a múlt századokban, a hol 
csak gondolkozó emberek laktak mindenütt, ennek 
teremtésébe vetett hit volt. Az érdekes többé- 
kévésbbé mesélő mondák és költemények, kozmo- 
geniák és teremtésmitoszok e teremtéshitet szapora 
módon juttatták kifejezésre. Ettől csak ama nagy 
bölcsészek és a klasszikus ókor különösen bámu- 
latraméltó szabad gondolkozói, akik először 
ragadták meg a természetes fejlődés gondolatát. 
Ez utóbbiakkal ellentétben az összes teremtés
mitoszok a természetfölötti, csodálatos és transz
cendens jellegével bírtak. Tehetetlenül, nem lévén 
képes a világ lényegét önmaga megismerni és 
eredetét természetes okokból megmagyarázni, a 
fejletlen ész természetesen csodákhoz folyamodott. 
A legtöbb teremtésmondában a csodával az antro- 
pizmus jutott összefüggésbe. Amint az ember 
czéltudattal és művészettel alkotja müveit, ugv 
az alkotó «Isten» is tervszerűen alkotta légyen a 
világot; e teremtő elképzelése leginkább antro- 
pomorfisztikus, nyilvánvaló «antropisztikus kreatiz- 
mus> volt. Az «ég és föld mindenható teremtője», 
a mint hogy Mózes első könyvében és a még ma 
is érvényes katekizmusban teremt, ép úgy teljesen
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emberinek fogták fel, mint a hogy Agassiz és 
Reinke modern teremtője vagy az eszes «gépész 
mérnök» a jelenkor többi biológusa előtt.

A mindenség és az egyes dolgok terem 
tése. (A substanda és az akddenddk kre adója.) 
A kreádó csodafogalmába való mélyebb betekintés 
által mint két lényegesen külömböző eseményt 
tudjuk megkülömböztetni a mindenség teljes te
remtését és az egyes dolgok részleges teremtését, 
mely megfelel Spinoza fogalmának a substandá/ról 
(az universumrói) és a akddendáról (vagy modu- 
s okról, a substancia egyes «jelenségformáiról*). 
E megkülömböztetés elvileg nagy fontossággal 
bir; mert sok és tekintélyes bölcsész volt (és 
még ma is van olyan) aki az egyiket elfogadja, 
a másikat ellenben elveti.

A substancia teremtése (kozmologikus krea- 
tizmus). E teremtéstan szerint az «isten a világot 
a semmiből teremtette». Azt képzelik, hogy az 
«örökkévaló Isten» (mint eszés, de immaterialis 
lény!) önmagában az örökkévalóság óta (a térben) 
megvolt mig arra a gondolatra nem jött, hogy a 
«világot megteremtse». E hit hívőinek egy része 
Isten teremtő működéséről csak a legnagyobb 
külsőségekben marad, egy egyetlen eseményben ; 
azt fogadják el, hogy az extra mundánis isten 
(kinek többi működése rejtélyes marad!) egy 
pillanatban megalkotta a substanciát, hozzáadta a 
legmesszebbmenő fejlődésképességeit és azután 
nem törődött többé velük. Ezt az elterjedt véle
ményt az angol deizmusban sokféleképen fejlesz
tették ; a mi monisztikus fejlődéstanunkhoz majd
nem az érintésig közeledik és csak abban az 
esetben (már a végességben) adja meg magát, 
midőn az Isten a teremtés gondolatára jutott. A 
kozmologikus kreatizmus más hívői ellenben azt 
vallják, az «Úristen») a substanciát nem csak egy-Világproblémák 16
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szerre megteremtette, hanem m’nt a «világ öntu
datos fentartója és kormányzója», ennek történe
tében tovább is hatott. E vallásnak sok variációja 
majd a panteizmushoz, majd a konzequens teiz- 
mushoz közeledik. A teremtés hitének mind eme 
és hasonló formák nem felelnek meg az erő és 
anyag megmaradási törvényének; ez nem ismer 
el «világkezdetet». Különösen érdekes, hogy Du 
Bois-Reymond a legutolsó beszédében (a neovita- 
hzmusról 1894) e kozmologikus kreatizmushoz 
(mint a legnagyobb világrejtély megoldásához 1) 
csatlakozott; azt mondja: «Az isteni mindenható
ság érdemes egyedül arra, hogy azt gondolja, 
hogy el nem gondolható idők előtt egy teremtési 
mozzanat az egész matériát úgy teremtette, hogy 
a matériának adott változhatatlan törvények szerint 
ott, ahol a feltételek megvoltak az élő lények 
keletkezése és tovafejlődése részére, példának 
okáért itt a földön, a legegyszerűbb élő lények 
keletkeztek, akikből minden további segítség nélkül 
a mai természet egy ősbacillusból pálmaerdőig, 
egy ősmikrokokkusból Szulejma bájos taglejtéseig, 
Newton agyvelejéig jutott. így lettünk egy terem
tésnapon (!) és a régi és uj vitaiizmus az organikus 
természetet tisztán mechanikusan keletkeztette. Itt 
ép úgy, mint az öntudat kérdésénél az ignorabimus 
beszédben (73. oldal) Du Bois-Raymond feltűnő 
módon nyilvánítja monisztikus bölcsészeiének 
csekély mélységét és következetességét.

Az egyes lények teremtése (ontologikus 
kreatizmus). Ez egyéni és még most is uralkodó 
teremtési tanok szerint az Úristen a világot nem
csak a maga egészében teremtette (a «semmiség
ből» !), hanem ennek összes lényeit is. A keresz
tény kulturvilágban még most a legmesszebbmenő 
értékkel bírnak Mózes első könyvéből merített 
természetmondák; még a modern természettudósok
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között is akadunk hébe-korba hivő követőre. Kri
tikai véleményemet ezekről alaposan tárgyaltam 
az én «Natürliche Schöpfungsgeschichte» czimü 
müvemben. Mint az ontologikus kreatizmusnak 
érdekes változásait akarjuk itt megkülömböztetni: 
I. Dualisztikus teremtés: Isten két teremtő tevé
kenységre szorult: először teremtette az anorga
nikus világot, a holt substanciát, melyre egyedül 
érvényes az energia elve, mely vakon és czél- 
talanul hat világtestek és hegységalakulatok me- 
chanizmusszában ; később az Isten ésszel birt és 
ezeket tudatta a dominánsokkal, a czéltudatos 
«eszes erőkkel, melyek az organizmus fejlődését 
fejlesztők és vezetik (Reinke). II. Trialisztikus 
kreáció'. Isten a világot három főfelvonásban al
kotta : A. Az ég (tehát világonkivüli világ) terem
tése. Ä A föld (mint a világ középpontjának) és 
szerveinek teremtése. C. Az embernek (mint Isten 
képmásának) teremtése, ez a dogma még ma is 
nagyon elterjedt a keresztény teológusok és más 
«müveitek» között; az iskolákban mint igazságot 
tanitják. III. Heptameralis teremtés: A világ te
remtése hét nap alatt (Mózes). Bár csak kevesen 
hiszik a műveltebbek közül igazán ezt a Mózes 
mítoszt, mégis gyermekeinkbe már a legkorábbi 
ifjúságukban belecseppegtetik a bibliaoktatással. 
Ama sokféle, különösen Angliában megtett kísér
let, hogy ezt a modern fejlődéstannal hozzák 
összefüggésbe, teljesen rosszul ütöttek ki. A ter
mészettudomány részére ez az által nyert fontos
ságot, mert Linné természetrendszerének megálla
pításánál (1735) ezt elfogadta és az organikus 
(szerinte állandónak tartott) species fogalmi meg
határozásához használta : «Az állatok és növények
nek annyi külömböző módjai vannak, mint ahány 
külömböző formákat kezdetben a végtelen lény 
megalkotott.» Ez a dogma érvényes volt egész16*
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Darwinig (1859), bár Lamarck már 1809-ben 
kimutatta ennek tarthatatlanságát. IV. Periodikus 
kreáció. A földtörténet minden korszaka kezdetén 
az egész állat- és növényvilág újra meg lett 
alkotva és a végén egy általános katasztrófa által 
elpusztítva; annyiféle fő teremtő aktus van, a 
hány elválasztott geológiai korszak következett 
egymásután (a katasztrófaelmélet Cuvier-től 1818. 
Louis Agazzistól 1858). A paláontologia, amely 
tökéletlen kezdeteiben (a 19. század első felében) 
ezt a tant, az organikus világ ismétlődő ujterem- 
téseit, támogatni látszott, később teljesen meg- 
czáfolta. V. Egyéni kreáció ; minden egyes ember 
— úgy mint minden egyes állat és minden nö
vényegyén — nem természetes szaporodási aktus 
által keletkezett, hanem a Isten kegyelme terem
tette («aki minden dolgot ismer és aki a mi haj
szálainkat a fejünkön megszámlálta»). Ezt a 
keresztény teremtésfelfogást még ma is gyakran 
olvashatjuk az újságban, különösen a születési 
hirdetéseknél («Tegnap a jó Isten egy gyermekkel 
áldott meg bennünket stb.) Gyermekeinknek egyéni 
tehetségeit és kiválóságait is gyakran «Isten külö
nös kegyelmének» tekintjük hálásan (de az örökölt 
hibákat nem !).

Fejlődés (Genezis, evolúció). A teremtés
mondák és a véle kapcsolatos csodák tarthatat
lanságát már rég kellett, hogy felismerjék a gon
dolkodó emberek; igy már kétezer évvel ezelőtt 
számos kísérletet találunk arra nézve, hogy ezt 
észszerű elmélettel helyettesítsék és hogy a 
világ keletkezését természetes okok szerint magya
rázzák. Ebben a tekintetben a jón természetböl
csészek állnak az első sorban, továbbá Demokritos, 
Heraklitos, Empedokles, Arisztoteles, Lucrecius és 
az ókor más bölcsészei. Az első tökéletlen kísér
letek, melyekhez fordultak, meglepnek bennünket a 
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modern eszmék előfutárjai lettek. Eközben a 
klasszikus ókornak hiányzott még a természet
bölcseleti elmélkedés ama szilárd alapja, melyet 
az újkor számtalan megfigyelései és kísérletei által 
nyertünk. A középkor idejében — és különösen 
a pápaság önkényuralma alatt — teljesen szüne
telt a kutatás ezen a téren. Az inquiziczió kinzó- 
szerei és máglyái gondoskodtak arról, hogy végle
ges válaszként érvényesüljön Mózes héber 
mitológiája az összes teremtéskérdések., en. Sőt azok 
a jelenségek melyek a fejlődés tényeinek meg
figyelésére ingerelték az embereket, az állatok és 
növények csiratörténetére, az ember embriológiá
jára, megtekintetlenül maradtak vagy csak hébe- 
korba keltették fel az egyes tudnivágyó megfigyelők 
kíváncsiságát, de felfedezéseiket mellőzték vagy 
elfelejtették. Azonkívül a természetes fejlődésnek 
igazi ismeretéhez vezető utat már előre elzárták 
az uralkodó preformáció tannal. ama dogma által, 
amely szerint minden állat és növényfajta jellemző 
fvrmája és struktúrája már a csirában kifejlődött 
(v. ö. 4. fej.).

Fejlődéstan (genetika, evolutizmus, evolúció- 
nizmus). Az a tudomány, amelyet ma fejlődés
tannak (a legtágabb értelemben) nevezünk, úgy 
nagyjában, mint egyes részeiben a 19. század 
gyermeke és a legfontosabb és legfényesebb ered
ményekhez tartozik. Tényleg ez a fogalom, mely 
még a 18. században úgyszólván ismeretlen volt, 
ma már egész világnézetünk szilárd alapjává lett. 
Ennek alaptanait korábbi irataimban kimerítően tár
gyaltam, legalaposabban a «Generelle Morphologie» 
(1866), de aztán még népszerűbben a «Natürlichen 
Schöpfungsg eschichte» (1868, tizedik kiadás 1902), 
különös tekintettel az emberre pedig az «Anthropoge
nic» (1874, ötödik kiadás 1903) czimü müveimben.
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Tehát ez alkalommal ama tan legfontosabb haladá
sainak rövid áttekintésére szorítkozom, melyeket a 
fejlődéstan a 19. század folyamán megtett; tárgyak 
szerint négy főrészre oszlik 1. a kozmoszéra, 2. a 
földére, 3. a földi szervekére és 4. az emberére.

I. Monisztikus kozmogenia. Az első kísér
letet, az egész világrendszer állapotát és mecha
nikus kezdetét <2V?w/0«féle alaptörvények» szerint 
— tehát fizikai és matematikai eljárással — a 
legegyszerűbb módon megmagyarázni, Kant Im- 
manuel-nek a vállalata volt az ő hires ifjúkori 
«Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des 
Himmels» (1755) czimü müvében. Sajnos, e nagy
szerű és bátor munka 91 éven át majdnem isme
retlen maradt; csak 1845-ben ásta ki újra Hum
boldt Sándor a «Kozmos» első kötetében. Ez alatt 
a nagy franczia matematikus Pierre Laplace 
önállóan arra az elméletre jutott, amelyre Kant és 
«Exposition du Systeme du monde» (1796) czimü 
müvében matematikai alapon fel is dolgozta. Fő
müve a «Mécanique céleste» 1799-ben jelent meg. 
Kant és Laplace kozmogéniájának megegyező 
alapvonásai a planéták mozgásainak mechanikus 
magyarázatán alapulnak és az ebből levezetett fel
tevésből, hogy az összes világtestek eredetileg 
forgó ködlapdákból keletkeztek sűrűsödés által. 
Ez a «nebularis hipotézist» vagy «kozmologikus 
gáz elméletet», bár később sokszor átjavitották és 
kiegészítették mégis rendíthetetlenül áll még ma 
is, mint ama kísérletek legjobbika, melyek a 
világegyetem keletkezését egységesen és mecha
nikusan magyarázza (v. ö. Wilhelm Bölsche, A 
természet fejlődéstörténete I. kötet, 1894). Az 
újabb időben ez nagyfontosságu kiegészítést és 
megerősítést nyert az által, hogy az a «kozmo- 
gonikus folyamat nemcsak egyszer ment végbe, 
hanem periodikusan ismétlődött. Mig a végtelen
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világtér egyes részeiben a forgó ködlapdákból uj 
világtestek alakulnak és fejlődnek, addig ellenben 
ugyanennek más részeiben régi, kihűlt és kihalt 
világtestek ütközés által újra széthullanak és 
diffuzis ködtömegekben feloszlanak. (V. ö. Zehnder 
Die Mechanik des Weltalls 1897.)

A világ kezdete és vége. Majd az összes 
régi és uj kozmogeniák és igy a legtöbben azok 
közül is, akik Kant és Laplace-hez csatlakoztak, 
abból az uralkodó feltevésből indultak ki, hogy 
a világ kezdettel birt. így «kezdetben» a «nebu- 
láris- hipotézis» az elterjedt vélemények szerint 
eredetileg egy végtelen ködlapda roppant vékony 
és könnyű matériából alakult és egy bizonyos 
időpontban («végtelenül hosszú idő előtt») forgó 
mozgásba jutott. És ha e kozmogenikus mozgás
nak «első kezdete» megindult, úgy ama mecha
nikus elvek szerint biztonsággal és matematikailag 
állapíthatjuk meg a további eseményeket: a világ
testeknek képződését, a planéta rendszereknek 
elválását stb. Ez az első «mozgásnak az eredete» 
Du Bois-Reymond második «világrejtvénye» ; ő ezt 
transcendensnek nevezi. És még több természet
tudós és bölcsész nem tudnak hova lenni e nehéz
ségekben és azzal a vallomással nyugosznak meg, 
hogy itt egy első «természetfeletti lökést», tehát 
egy «csodát» kell elfogadnunk.

A mi véleményünk szerint ezt a «második 
világrejtvényt» azzal a feltevéssel oldhatjuk meg, 
hogy a mozgás s a substanciának ép oly imma
nens és eredeti tulajdonsága, mint az érzés (12. 
fejezet). E monisztikus feltevés jogosultsága első 
sorban a substancia törvényben és másodszor 
ama nagy haladásokban lelhető, melyeket az 
asztronómia és fizika tett meg a 19. század máso
dik felében. Bunsen és Kirchhoff (1879) skepstral 
analízise által nem csak azt tapasztaltuk, hogy a
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millió világtest, melyek a végtelen világtért betöltik, 
ugyanazon anyagokból állnak, mint a napunk és föl
dünk, hanem még azt is, hogy a fejlődés különböző 
állapotában vannak, sőt segítségünk révén az álló
csillagok mozgásairól és távolságairól nyújtunk 
tudomást, melyeket pedig távcső segítségével meg 
nem ismerhettünk volna. Továbbá a teleskopot 
magát is sokszorosan átjavitották mely a fényké
pezés segítségével a csillagászati felfedezések olyan 
tömegével ajándékozzák meg, melyet a 19. század 
elején még csak nem is sejtettünk. Különösen a 
bolygók és futócsillagok, csillagtömegek és ködfelhők 
ismerete megtanította ama kis világtestek óriási 
jelentőségét megismerni, melyek millárd számban 
vannak szétosztva a világtér nagyobb csillagai 
között.

Most már azt is tudjuk, hogy a világtestek 
millióinak utjai változók és részben szabálytalanok, 
pedig régebben a bolygó rendszert állandónak tar
tották és a forgó labdák körmozgását örökös egy
formaságnak Írták. Fontos megfejtéseket köszönhet 
még az asztrofizika ama hatalmas haladásoknak, 
melyeket a fizika többi ágában, igy mindenekelőtt 
az optikában és elektromosságban, valamint az 
ezzel kapcsolatos éterelméléttel nyertünk. Végre 
és mindenekelőtt a mi természettudásunk a leg
nagyobb haladást nyerte itt is az univerzális sub
stancia törvényben. Most tudjuk, hogy ez ugyan
azon feltétlen érvényességgel bir a legtávolibb 
vilagterekben, mint a mi bolygó rendszerünkben, 
ép olyan az érvényessége a mi földünk legapróbb 
részecskéiben, mint a mi testünk legkisebb sejt
jében. De még azon igazolt feltevéshez is van 
jogosultságunk és logikai kényszerűségünk, hogy 
az anyag és az energia megmaradása minden 
időben ép oly általános érvényességgel birt, mint 
ma kivétel nélkül fennáll. Az egész örökkévalóság-
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ban a végtelen mindenség a substanda törvénynek 
alávetve volt, van és marad.

Az asztronómia és fizika összes hatalmas 
haladásaiból, melyek egymást kölcsönösen magya
rázzák és kiegészítik, egy egész sorozat igen 
fontos következtetés származik a kozmosnak 
összetéteiről és fejlődéséről, a substanciának meg
maradásáról és átalakulásáról. Mi ezt rövidesen a 
a következő tételekbe foglaljuk: I. A világtér 
végtelen nagy és határtalan; sehol sem üres, 
hanem mindenütt a substancia tölti be. II. A 
vílágidő szintén végtelen és határtalan; nincs 
kezdete és nincs vége, ő a végtelenség. III. A 
substanda mindenütt jelen van és minden időben 
örökös mozgásnak és változásnak van alávetve ; 
nincs teljes nyugalom és megmerevedés; emellett 
a matériának végtelen mennyisége ép oly válto
zatlan marad, mint az örökké mozgó energiáé. 
IV. A substanciának univerzális mozgása a világ
térben örökös körmozgás periodikusan ismétlődő 
fejlődésállapotokkal. V. Ezen mozzanatok az 
agg'Mgat állapotoknak periodikus cseréjében tör
ténnek, amely alkalommal fellép a tömeg- és 
éternek szétválása (a ponderabilis és impoderabilis 
anyag szétválása). VI. Ezen elkülönülés az anyag 
folytonos sűrűsödésén alapul, ama számtalan igen 
apró sűrűsödési központ alakulatokon, amelyeknél 
a substancia immanens őstulajdonságai a létrehozó 
okozatok : érzés és törekvés. VII. Mig a világtér 
egy részésen e piknotikus folyamat által először 
a kisebb, később a nagyobb világtestek alakulnak 
és az éter közöttük nagyobb feszültségbe jut, 
addig az ellentétes folyamat másik részében ama 
világlestek elpusztulása áll be, melyek egymással 
összeütköztek. VIII. Amaz óriási hőmennyiségek, 
melyek a forgó világtest összeütközésénél a 
mechanikus folyamatból keletkeznek, előállítják
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amaz uj élő erőket, melyek az alakult kozmikus 
portömegek mozgását és a forgó lapdák újjáala
kulását eszközük: az örökös játék aztán újra 
kezdődik. Még földanyánk is, mely évezredek milliói 
előtt a forgó naprendszer egyik részéből kelet
kezett, évmilliók után elmerevedik majd és miután 
pályája mindig kisebbé vált, a papba esik.

Különös fontossággal bif'előttem az univer
zális kozmikus fejlődésfolyamatba való könnyebb 
betekintésre azok a modern felfogások, melyek a 
világtestek periodikusan változó bukásáról, újjá
alakulásáról szólnak; ezeket a substancia törvény
nyel kapcsolatban a fizika és asztronómia hatal
mas uj haladásainak köszönhetjük. A «föld» 
anyánk ez alkalommal egy apró «nappor» érté
kére zsugorodik össze, amilyen milliószámra haj
szolja egymást a végtelen világtérben. A mi saját 
«emberi lényünk», mely antropisztikus nagyzolá- 
sában magát, mint «Isten fiát* dicsőíti, egy 
lepény es emlősállat fontosságára sülyed, mely az 
egész mindenség előtt nem bir más értékkel, mint 
a hangya és a kérész, mint a mikroszkopikus 
infuzórium és a piczinyke bacillus. Míg az embe
rek a substanciának csak átmeneti fejlődésállapotai, 
az anyag és energia egyéni jelenségformái, mely
nek semmiségéről meggyőződhetünk, ha szembe- 
állunk a végtelen térrel és a véghetetlen idővel.

Tér és idő. Amióta Kant a tér és idő fogal
mait, mint puszta szemléleti formákat, magyarázta 
— a tért, mint a külső, az időt, mint a belső 
szemlélet formáit — heves küzdelem keletkezett 
az ismeretnek e fontos problémái körül, mely még 
ma is tart. A modern metafizikusok nagy részénél 
az a yélemény gyökeresedett, hogy ez a «kritikai 
tett,» mint «tiszta idealisztikus ismeretelmélet» ki
indulópontja, a legnagyobb fontosságot igényeli és 
hogy ezzel az egészséges emberi észnek természet
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felfogását a tér és idb valódiságáról megczáfolták. 
A két alapfogalomnak ezen egyoldalú és ultra
idealisztikus felfogása a legnagyobb tévedések for
rásává lett ; azt nem látja, hogy Kant e tétellel a 
problémának csak egyik oldalát, a szubjektivet 
érintette, mig ellenben a másikat, az objektivet 
szintén jogosultnak tartotta ; azt mondta: «Tér és 
idő empirikus realitással, de transcendentalis ideali- 
tással bírnak.» Kantnak e tételével a mi modern 
monizmuszunk bár egyetért, de nem igy történik 
a probléma szubjektív oldalának másik egyoldalú 
érvényesítésével ; mert ez következetességében 
ama lehetetlen idealizmushoz vezet, mely Berke- 
ley-óbm csúcsosodik ki : «Testek csak képzetek, 
létük az észrevétben rejlik.» Tehát e tételnek igy 
kellene hangzania : «Testek az én személyes ön
tudatom részére csak képzetek : létük ép oly reális, 
mint az én gondolkodószervemé, t. i. a nagy agy velő 
ganglion-sejtjei, amelyek a testek benyomásait az 
érző szervekbe felveszik és ezek egyesülése folytán 
a képzetek keletkeznek.» Amint én a «tér és idő 
valódiságában» kételkedem, vagy sőt ezt tagadom, 
úgy az öntudatomét is tagadhatom; a lázdeli- 
riumban, a halluczinácziókban, az álomban, a 
dupla öntudatban igazaknak vélem a képzeteket, 
melyek nem valódiságok, hanem csak «képzelgé
sek» ; sőt én az én személyemet is másnak 
tartom (lásd 10 fej. végén); a hires «cogito,ergo, 
sum» itt már nem érvényes, ellenben a tér és 
idő valóságát itt végérvényesen bebizonyítottuk 
ami világnézetünk kiterjesztése által, melyet mi a 
substancia törvénynek és a monisztikus kozmo- 
goniának köszönhetünk. Miután mi, az «üres tér» 
tarthatatlan képzetét szerencsésen leráztuk, úgy a 
végtelen «teretbetöltő medium», a matéria és pedig 
két formája: éter és tömeg marad számunkra. És 
ép úgy tekintjük a másik részen mint «idötbetöliö
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eseményt,» az örökös mozgást, vagy a genetikus 
energiát, mely a substancia fejlődésében nyilat
kozik, a mindenség «perpetuum mobile»-jében.

Universum perpetuum mobile. Minthogy 
minden mozgó test addig folytatja mozgását, amig 
külső körülmények nem gátolják benne, ezért az 
emberiség már évezredek előtt arra a gondolatra # 
jutott, hogy oly készülékeket készítsen, amelyek 
egyszer mozgásnak indítva folytonosan ugyanazon 
módon tovamozognaL De nem tekintették azt, 
hogy minden mozgást külső akadályok zavarják 
és lassankint megszüntetik, mig nem uj lökést 
kapnak kívülről és mig jutnak uj erők hozzá, 
melyek az akadályt legyőzik. így például egy 
mozgó inga az örökkévalóságig mozogna, ugyan
azon gyorsasággal, ha a levegő ellenállása, és ha 
a felfüggesztési pontok súrlódása folytán, a moz
gásának mechanikusan élő ereje lassankint meg 
nem szűnne és hővé át nem alakulna. Mi neki uj 
lökés által (vagy az ingaóránál a sulyok felhúzása 
által) uj mechanikus erőt kölcsönözünk. Ezért oly 
gép szerkezete lehetetlenség, mely külső segítség 
nélkül munkafelesleget termel, mely önmagát saját 
járásával tartja fenn. Mindazon kísérletek, melyek 
egy olyan perpetuum mobilét akarnak építeni, 
kárbavesznek ; a substancia törvény megismerése 
teoretikusan is bebizonyította ennek lehetetlenségét. 
De máskép áll a dolog, ha mi a kozmosz mint 
egészet tekintjük, a végtelen világtért, mely örö
kös mozgásban él. A végtelen materia, mely ob
jektive tölti be azt, ami szubjektív képzetünkben 
«Z/r»-nek nevezzük; ennek örökös mozgását, 
mely objektive egy periodikusan önmagába vissza
térő fejlődést mutat, szubjektív «időnek» nevezzük. 
A «szemlélet e két formája» a világmindenség 
végtelenségéről és örökkévalóságáról győz meg 
bennünket. De egyúttal azt mondottuk, hogy az
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egész mindenség egy mindent átölelő perpetuum 
mobile. Ez az örökös és végtelen «gépe a min- 
denségnek» önmagát tartja fenn örökös és sza
kadatlan mozgásban, mert minden akadályt az 
«energia equivalense» kiegyenlít, mert a működő 
és potenciális energia végtelen nagy összege mindig 
ugyanaz marad. Az erő megmaradásának törvénye 
azt bizonyítja tehát, hogy a perpetuum mobile 
képzete az egész kozmosz részére ép oly igaz és 
alapvető fontosságú, mint a milyen lehetetlen az 
ennek egy izolált részecskéje részére. Ez tehát az 
entrópia ürességét is megczáfloja.

A mindenség entrópiája. A mechanikus hő
elmélet mély eszű alapitója (1850) Clausius eme 
fontos tanításnak legfontosabb tartalmát két főté
telben állapítja meg. Az első főtétel úgy hangzik: 
«A világmindenség energiája állandó»; a mi sub
stancia törvényeinknek egy részét képezi «energia 
elv» (lásd 12. fej.) A második főtétel állítja : «A 
világmindenség entrópiája maximum felé törekszik» ; 
ez a második főtétel felfogásunk szerint ép oly 
téves, mint az első helyes. Clausius véleménye 
szerint a világmindenség energiája két részre oszlik, 
amelyek közül az egyik (mint a magasabb tem
peratura hője, mint mechanikus, elektromos, ké
mikus energia) részben munkába átvihető, a 
másik ellenben nem; a) utóbbi, amely hővé alakult 
és a hidegebb testekben összegyűlt energia, a 
további munkára pótolhatatlanul elveszett. Ezt a 
fel nem használt energiarészt, melyet nem bírunk 
többé mechanikus munkaenergiává átalakítani, 
Clausius entrópiának nevezi (tehát a belülről 
működő erő) ; ez az első rész árán növekszik, 
Minthogy napról napra a világmindenségnek mindig 
több energiája változik át hővé és ez nem változ- 
hatik át az elsővé, úgy a hőnek és energiának 
összes végtelen mennyisége mindjobban csökken
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és elszóródik. Az összes hőmérsékletkülömbségek- 
nek végül el kell tünniök és a teljesen kötött 
melegnek egyetlen, lassú merev materia tömeggé 
kell egyenletesen elterjednie, az összes organikus 
életnek és az összes organikus mozgásnak meg 
kellett volna szünniök, ha elérték volna az entró
piának e maximumát; a világnak igazi vége» 
volna itt akkor. (V. ö. Felix Auerbach, Die Welt
herrin und ihr Schatten 1902).

Ha az entrópiának e tana igaz volna, úgy az 
elfogadott «világnak vége» szintén ennek eredeti 
«kezdetének» felelne meg, az entropia egy mini
mumának, amelyben a különvált világnak a tem
peratura külömbségei a legnagyobbak voltak. Mind
két felfogás, ami örökös kozmogenetikus folya
matnak monisztikus és szigorúan következetes fel
fogásaink szerint, tarthatatlan; mindkettő ellent
mond a substancia törvénynek. Ép úgy nem 
létezik a világnak kezdete, mint ahogy nem létezik 
a világnak vége. Amint az universum végtelen, 
úgy örökös mozgásban is marad, szakadatlanul 
változik át az élő erő feszitő erővé és fordítva; 
és a tevékeny és potenciális energia összege mindig 
ugyanaz marad. A mechanikus hőelmélet második 
része ellentmond az elsőnek és igy fel kell 
adnunk azt.

Az entropia védői ellenben jogosan hangsú
lyozzák, hogy miután csak egyes folyamatokat 
szemlélnek, melyeknél bizonyos feltételek mellett 
a kötött meleg nem változhatik át munkává. így 
pld. a gőzgépnél a hő csak akkor változhatik át 
mechanikus munkává, ha egy melegebb testből, 
(a gőzből), egy hidegebbe (vizbe) megy át, de nem 
fordítva. A nagy egész mindenségben azonban 
egész más viszonyok uralkodnak, itt oly feltételek 
vannak, amelyek szerint a latens a fordított átvál
tozása a melegnek, a munkába felléphet. így van
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ez például két világtest összeütközésénél, melyek 
óriási gyorsasággal találkoznak egymással. Kolosz- 
szális hőmennyiségek szabadokká lesznek, mig a 
szétporladott tömegek a világtérbe kilöketnek és 
széthintetnek. A tömegek örök játéka, a részek meg- 
sürüsödésével, kisebb uj meteorok gömbölyödése, 
ezeknek egyesülése nagyobbakká s. i. t. újra meg
kezdődik. (V. Ö. Zehnder: Mechanik des Welt
alls 1897).

II. Monisztikus geogenia. A föld fejlődés
története, a melyre most egy rövides szempillantást 
vetünk, a kozmoszénak csak igen apró része. Bár 
ez ehhez hasonlóan már évezredek óta a filozófiai 
elmélkedésnek, de még inkább a mithologia köl- 
tészeteek volt a tárgya ; de igazi tudományos meg
ismerése sokkal fiatalabb és legnagyobb részt a 
mi 19. századunkból származik. Elvileg a föld 
természetét, mint egy planétát, mely a nap körül 
forog, már Kopemikus világrendszere (1543) hatá
rozta meg; Galilei, Keppler és más nagy csilla
gászok a napról való véleményüket, mozgási tör
vényüket s. i. t. matematikailag meghatározták. Es 
Kant és Laplace a kozmogenia utján azt az utat 
mutatta meg, a mely szerint a földanyánk a nap
ból fejlődött. De ami bolygónk későbbi története, 
felső régegeinek átalakulása, a szárazföldek és 
tengerek, a hegyek és sivatagok keletkezése egész 
a 18. század végéig és 19. szazad első tizedében 
nem lelt helyet a komoly vizsgálatok tárgyalásánál; 
többnyire megelégedtek bizonytalan találgatásokkal, 
vagy a hagyományos teremtésmondák elfogadá
sával ; különösen nagy hitet talált a mózesi te
remtéstörténet, mely az önálló kutatások előtt 
már előre elzárta az igazi ismerethez vezető utat.

Csak 1822-ben jelent meg egy fontos munka, 
mely a földtörténet tudományos kutatásaihoz ama 
rendszerekkel járult, mely csakhamar a leg-
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helyesebbnek bizonyult ; az ontologikus eljárás 
vagy az aktualizmus elve. Ez abból áll, hogy mi 
a jelenkor jelenségeit tanulmányozzuk és felhasz
náljuk, hogy ez által a múlt hasonló történeti 
eseményeit megmagyarázzuk. A göttingai tudo
mányos társaság 1818-ban erre vonatkozólag egy 
pályázatot hirdetett : A föld rétegtörténet válto
zásának legalaposabb és legátölelőbb vizsgálatai 
részére, melyeket a történetben bebizonyíthatunk 
és az alkalmazást, amelyet ama földrevolucziók 
kutatásánál használunk, melyek a történet előtt 
felléptek. E fontos pályakérdés megoldása Hojj 
Károly — Gotthából — kitűnő munkájának si
került: «Geschichte der durch Überlieferung nach
gewiesenen natürlichen Veränderungen der Erd
oberfläche» (Négy kötetben 1822—1834). A legát
ölelőbb és legnagyobb hatással használta Charles 
Lyell az általa alapított ontológiai és aktualisztikus 
módszert a geológia összes ágazataiban ; az ő 
geológiai elvei (1830) megalapították azt a talajt, 
amelyen a föld következő történetét oly fényesen 
tovább építették. Helmboldt Sándor és Buch Lipót, 
Bischof Gusztáv és Süsz Ede fontos földtani ku
tatásai és több más geológusé, mind ama szilárd 
tapasztalati alapokon és spekulativ elveken épül
nek, melyeket mi Hoff Károly és Charles Lyell 
kutatásainak köszönhetünk; a földtörténet ágaza
taiban szabad utat teremtettek a tiszta észszerű 
tudomány részére; ők legyőzték ama hatalmas 
akadályokat, melyeket itt is a mitológiai költészet 
és a vallásos hagyományok felhalmoztak, minde
nekelőtt a biblia és a rajta épült keresztény mi
tológia. Én Charles Lyell nagy érdemeit és viszo
nyát barátjához Darwinhoz «Natürliche Schöp
fungsgeschichte» czimü müvem hatodik és tizen
ötödik felolvasásában megbeszéltem a földtör
ténet további ismerete és hatalmas fejlődése 
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tett a tizenkilenczedik században, Süsz, Neumayer, 
Credner és Walter János ismeretes műveire 
utalok.

A földtörténet két főfejezete gyanánt mindenek
előtt az anorganikus és organikus geogeniát kell 
megkülömböztetnünk; az utóbbi az élő lények első 
fellépésével kezdődik a mi földgömbünkön. A 
föld anorganikus története, a régebbi fejezet ép 
úgy fejlődött, mint a mi naprendszerünk többi 
bolygóié ; mindnyájan mint ködgyürük felszaba
dultak a forgó naptest equatorjától, melyek las- 
sankint önálló világtestekké sűrűsödtek. A gáz- 
halmazu ködlapdából lehűlés által az izzófolyamu 
földgömb keletkezett és később ennek felületén, 
folytonos hőkisugárzás által a vékony, szilárd 
kéreg, melyen mi lakunk. Csak amidőn a hőmér
séklet a felületen egy bizonyos pontig lesülyedt, 
volt képes a körülvevő gőzburkolatból az első 
cseppfolyós viz leereszkedni és ezzel az organikus 
életnek legfontosabb előfeltétele volt megadva. 
Sok millió év — mindenesetre több mint száz ! 
— múlt el, amióta ez a fontos esemény, mely a 
vizképződést idézte és ezzel a biogenia és kozmo- 
genia harmadik fejezete létrejött.

III. Monisztikus biogenia. A világfejlődés har
madik főfejezete kezdődik az organizmuszok első 
keletkezésével a mi földgömbünkön és tart ezen 
időtől kezdve egész mostanig szakadatlan folyta
tásban. A nagy világrejtvényt, mely a földtörténet 
e legérdekesebb részét tárgyalja, még a 19. század 
elején megoldhatatlannak tartották vagy legalább 
is oly nehéznek, hogy megoldása a legnagyohb 
messzeségben látszott ; ennek a végén jogos 
büszkeséggel mondhatjuk, hogy ezt a modern 
biológia és a tranzformizmus elvileg megoldotta ; 
sőt e nagy «életbirodalom» egyes jelenségeit maVilágproblémák. 17
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oly tökéletesen magyarázták meg fizikai utón, 
mint egy jólismert fizikai jelenséget az anorganikus 
természetben. Az első érdem, mely az első kilá
tásban gazdag nehéz utat tette meg és az ösvényt 
megmutatta az összes biológiai problémák mo
nisztikus megoldásaihoz, a lángelméjü franczia 
tudósé, Lamarcké\ ő 1809-ben Darwin Károly 
születés évében nyilvánosságra hozta gondo
lat dús «Philosophie zoologique» czimü müvét. 
E nagyszerű eredeti müvében nemcsak azt 
a kísérletet tette meg, hogy az organikus élet ösz- 
szes jelenségeit egy egységes, fizikai szempont 
szerint magyarázza, hanem még azt az utat is 
megnyitotta előttünk, amelyen a legnehezebb rejtvény 
megoldása sikerülhet, az organikus speciesformák 
természetes keletkezésének problémáját. Lamarck, 
aki hasonlóan széles tudással birt a zoológiában 
és botanikában, itt adta először a fejlődéstan 
alapvonalainak vagy a descendenda elméletnek 
vázlatát; megmutatta, hogy hogyan keletkeztek az 
állat és növényvilágnak összes számtalan for
mái lassú átalakuláson keresztül egy közös egy
szerű törzsformából és hogy hogyan okozta az 
alakok lassú változását az alkalmazkodással — 
az örökléssel közösen működve — a lassú tranz- 
formaciója.

Az én «Natürliche Schöpfungsgeschichte» 
című müvem V-ik előadásában méltattam Lamarck 
érdemeit és a VI. és VII. előadásban a legnagyobb 
utódjáét Darwin Károly ét (1859). Ő általa 50 év
vel később a deszcendens theoriának nemcsak 
összes legfontosabb főtörvényeit alapították meg 
véglegesen, hanem még a szelekczio elmélet alapí
tása által a hiányokat kitöltötték, melyet az első 
hagyott hátra. Ahhoz az eredményhez melyet 
Lamarck nagy érdemeinek dacára nem értek 
el, Darwin a legnagyobbrészt hozzájutott; az
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Ő korszakalkotó müve «A fajok keletkezése a 
természeti kiválással» az utolsó negyven év alatt 
az egész- modern biológiát átalakította és a fejlő
désnek oly fokára emelte, melyet semmiféle ter
mészettudomány nem előz meg. Darwin lett az 
organikus világ Kopernikusa, melyet én már 1868- 
ban kimondtam és amit Dubois Reymond 50 évvel 
később ismételt (V. ő. «Monizmus» 39. oldal).

IV. Monisztikus antropogénia. A világfej
lődés negyedik és utolsó főrésze gyanánt számunkra 
mint emberekre az a legutolsó idő szolgálhat, 
amelyen belül a mi nemzedékünk fejlődött. Már 
Lamarck (1809) világosan felismerte, hogy ez a 
fejlődés észszerűen csak egy természetes utón 
gondolható, még pedig «a majomtól való szár
mazás,» mint a legközelebbi emlősállat által. Hux
ley mutatta azután (1863) az ő hires értekezésé
ben : Az ember helyzete a természetben, hogy ez 
a fontos feltevés a deszcendenc theoria szükséges 
következménye és anatómiai, embriológiai és pala- 
entologiai tények is megindokolták ; azt magyarázta, 
hogy ezek a «kérdések kérdéseit» elvileg megoldották. 
Darwin ezt azután szellemesen tárgyalta müveinek 
több ágában. «Az ember származása és az 
ivari kiválás.» (1871). Én magam is «Generelle 
Morphologie» czimü müvemben (1866) a szárma
zástan e fontos specziális problémáinak külön 
fejezetet szenteltem. 1874-ben nyilvánosságra hoz
tam az én « Anthropo genia» cimü müvemet, 
amelyben először hajtottam végre kísérletemet mely
ben az ember származását az ősein végig egészen a 
legrégibb archigonikus moneraformákig követtem; 
én e közben a törzstörténet három hatalmas kut- 
forrására támaszkodtam, az összehasonlító boncz- 
tanra, ontogeniára és paleontológiára (V-te unge
arbeitete Auflage 1903). Hogy mily messzire jutot
tunk az utolsó években az atropegenikus kutatás17'



260

számos, fontos haladása által, abban az előadás
ban mutattam, melyet 1898-ban a nemzetközi 
zoológiái kongresszuson tartottam. «Über unsere 
gegenwärtige Kenntniss über Ursprung des Men
schen» címmel (Bonn, 7-ik kiadás 1899).
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A természet egysége.Monisztikus tanulmányok a kozmos materialis és energetikus egységéről. Mechanizmus és vitaiizmus. Őzéi, szándék és véletlen.
Tartalom: A kozmos monizmusa. Az organikus és anorganikus természet egysége. Carbonium-elmélet (karbogen teória). Az ősnemzés (archigonia). Mechanikus és czéltevékeny mozgások. Mechanika és teológia Kantnál. Az organikus és anorganikus természet czélja. Vitaiizmus és életerő. Neovitaliz- mus, dominánsok. Disteleologia (a endimentaris szerek tana). A természet czéltalansága és tökéletlensége. Czéltörekvés az organikus testekben. Távolléte az ontogenéziában és filogené- ziában. Platonikus eszmék. Erkölcsi világrend nincs bebizonyítva az organikus földtörténetben, a gerincze9 állatok történetében, a népek történetében. Czél, szándék és véletlen.
A substancia törvény legújabban bebizonyí

totta, azt az alapvető tényt, hogy minden termé
szeterő közvetve vagy közvetlenül a másikba 
átváltozhatik. Mechanikus és kémikus energia, 
hang és hő, fény és elektromosság egymásba át
változtathatok és egy és ugyanazon őserőnek, az 
energiának külömböző jelenségformái. Ebből kivi
láglik az összes természeti erők egysége, vagy 
máskép mondhatjuk, az «energia monizmusa». A 
fizika és kémia összes ágazataiban ezt az alap
vető tényt elismerték ; amennyire a testek anorga
nikus természetét érinti.
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Máskép alakul látszólag az organikus világ, 
az élet ,tarka és változatos országa. Bár itt is 
kézzelfogható, hogy az életjelenségek nagy része 
közvetlenül mechanikus és kémikus energia elek
tromos és fényhatásaira vezethetők vissza. A 
másik részét azonban még ma is megtámadják, 
igy mindenekelőtt a lelki élet világrejtvényét, 
különösen az öntudatét. Itt rejlik a modern fejlő
déstan nagy érdeme, hogy hidat vert a látszólagos 
két ellentét között. Arra a tiszta meggyőződésre 
jutottunk most, hogy az organikus élet összes 
jelenségei ép úgy vannak alávetve az univerzális 
substancia törvénynek, mint az anorganikus tüne
mények a kozmosban.

A természet egysége, mely abból követke
zik, hogy a régebbi dualizmust legyezte, a mi 
modern genetikánknak legértékesebb ténye. Én ezt 
a «kozmos monizmusát», az elvi «az organikus és 
anorganikus természet egységét» már 36 évvel 
ezelőtt nagy alapossággal igyekeztem megállapítani, 
amennyiben én a mindkét nagy természetország 
egybetartozását az anyagokat illetőleg, a formákat 
és erőket egy beható kritikai vizsgálat tárgyává 
tettem és hasonlatokat állítottam fel (Generelle 
Morphologie V. fej.). Tényeiknek rövid kivonatát 
az én «Natürliche Schöpfungsgeschichte* czimü 
müvem tizenötödik előadása tartalmazza. Bár az 
itt kifejtett nézeteket a természettudósok leg
nagyobb része elfogadta, mégis több oldalról 
megkisérlették, hogy ezt megczáfolják és hogy a 
régi ellentéteket fentartsák a két külömböző ter
mészetország között. A legkövetkezetesebb ilyen 
fajta kísérletet a botanikus Reinke legújabban 
megjelent müve tartalmazza: «Die Welt als That», 
ez dicséretes világossággal és következetességgel 
képviseli a tiszta kozmológiai dualizmust és ön
maga vallja be ezzel azt, hogy mily tarthatatlan
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a véle kapcsolatos teológiai világnézet. Az anorga
nikus természet egész világában szerinte csak 
fizikai és kémiai erők működnek, az organikus 
természetben pedig ezek mellett még «intelligens 
erők», az irányitó erők, vagy dominánsok. Csak 
az elsőben bir a substancia törvény érvénynyel, 
az utóbbiban nem. A fődolog itt is az az ősrégi 
ellentét, mely a mechanikai és teológiai világnézet 
között fennáll. Mielőtt erre áttérünk, még rövidesen 
két más elméletre is akarunk utalni, melyek az 
én meggyőződésem szerint e fontos problémák 
meghatározásánál nagy fontossággal bírnak, a 
carbonium-elméletre és az ősnemzésre.

Carbonium-elmélet (Karbogen elmélet). A 
pszichológiai kémia az utóbbi 40 év alatt számta
lan elemzés által a következő öt tényt állapította 
meg: I. Az organikus természeti testekben nem 
fordulnak elő más elemek, mintáz anorganikusokében.
II. Az elemek ama egyesülése, melyek a szervezet 
tulajdonságai és melyeket «életjelenségeknek», neve- 
zünkinditó okai összetett plazmatestek,az albuminatok 
vagy tojásfehérnyék csoportosulásainak csoportjából.
III. Az organikus élet maga kémiai-fizikai folyamat, 
mely e plazmatikus albuminatok anyagcseréjén 
alapszik. IV. Az az elem, mely önmagában képes 
ezen összetett tojásfehérnyetesteket más elemekkel 
kapcsolatban (oxigén, hidrogén, nitrogén, kén) 
felépiténi, a carbonium. V. Ez a plazmatikus 
carbonium vegyületek a többi kémiai vegyületek 
közül az által tűnnek ki, hogy molekaris struk- 
trájuk nagyon szövevényes, hogy nagyon válto
zékony és hogy aggregatállapotuk nagyon felpuf- 
fadt. Ezen öt alapvető tény alapján én 1866-ik 
évben a következő karbogén elméletet állítottam 
fel: Tulajdonképen a carbonium sajátságos ké
miai és fizikai tulajdonságai — és nevezetesen a 
szilárdfolyós aggregatállapoté és az igen összetett,
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fehérnyefajta könnyű szétoszthatósága carbonium- 
vegyületek — ama sajátságos mozgási jelenségek 
mechanikus okai, amelyek által a szervesek kü- 
lömböznek a szervetlenektől és amelyet szükebb 
értelemben életnek neveznek. (Natürliche Schöp
fungsgeschichte, X. Auflage, 357. oldal.) Bár e 
«carbonium-elméletet» sok biológus megtámadta, 
mégsem állított fel eddig senki e teória helyébe 
jobbat. Ma, a midőn a sejtélet pszichológiai viszo
nyait, az élő plazma fizikáját és kémiáját sokkal 
jobban és alaposabban ismerjük, mint 36 évvel 
ez előtt, a karbogenelmélet sokkal behatóbban és 
a nagyobb biztonsággal érvényesülhet, mint ahogy 
akkor lehetséges volt.

Arehigonia vagy ősnemzés. Az ősnemzés 
régi fogalmát (generatio spontanea vagy aequi- 
voca) ma még nagyon külömböző értelemben 
használják, a homálynak e fogalomnak és ennek 
ellentmondó alkalmazásának egészen külömböző 
régi és uj hipotézisek az okai, hogy ez a fontos 
probléma az egész természettudomány legvitásabb 
és legszövényesebb kérdéseihez tartozik egészen 
a mai napig. Én az ősnemzés fogalmát — mint 
archigoniát vagy abogenezist! — az élő plazmából 
az első keletkezésre szorítom, az anorganikus 
oxigénvegyületekből és mint a «biogenezis kezde
tének» korszakát külömböztetem meg : I. Az 
antogéníát, a legegyszerűbb plazmatestekből való 
származást anorganikus képzésfolyamatban és II. 
a plazmagoniát, a legprimitívebb szervezetek egyé* 
nitését annak plazmacsoportjából a monézák for
májában. Én ezt a fontos de igen szövényes 
problémát a «Natürliche Schöpfungsgeschichte» 
czimü munkám 15. felolvasásában oly alaposan 
tárgyaltam, hogy reá utalhatok. Ennek igen ki
merítő és szigorúan tudományos magyarázatát 
1866 a «Generelle Morphologie» czimü munkám-
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ban adtam (L kötet 177—190. oldal); később 
Naegeli az ő származástan a mechanikus fizio
lógiai elméletében (1884) az ősnemzés hipotézisét 
ép ilyen értelemben alaposan tárgyalta, és mint 
nélkülözhetlen felfogást jellemezte a fejlődéselmé
letet. Én e tételének teljesen igazat adok. «Az 
ősnemzést tagadni annyit jelent, mint csodát 
hirdetni.»

Teológia és mechanika. Amint az ősnemzés 
hipotézisé, úgy a vele szorosan kapcsolatos car- 
bonium-elmélet a legnagyobb fontossággal birnak 
a régi harcz kimenetelére a jelenségeknek teológiai 
(duasztikus) és a mechanikus (monistischen) Ítéle
tére. A mióta Darwin negyven évvel ez előtt az 
ő kiválási elméletével a organizatio monisztikus 
magyarázatához kulcsot adott, azóta képesek 
vagyunk az élő testvilág czélszerü berendezésének 
tarka változatosságát ép úgy mechanikus, mint 
természeti okokra visszavezetni, amint hogy ez 
eddig csak az organikus természetben volt lehet
séges. A természetfölötti czéltudatos okok, melyek
hez előbb folyamodtak, feleslegessé váltak. Mind
amellett tovább halad a modern metafizika, hogy az 
utóbbiakat nélkülözhetetlennek és az elsőt elérhe
tetlennek jelölje.

Müokok (causae efficientes) és végokok 
(eausea finales). A működtető okok (vagy mü
okok) és a czéltudatos okok (vagy végokok) 
közötti nagy külömbséget az össztermészet ma
gyarázatra vonatkozólag egy újabb bölcsész sem 
emelte ki élesebben, mint Kant Immannel. Az ő 
hires ifjúkori «Die allgemeine Naturgeschichte und 
Theorie des Himmels» czimü müvében 1755. arra 
a merész kísérletre vállalkozott, hogy «Az egész 
világépület meghatározását és mechanikai eredetét 
Newton alaptörvényei szerint meghatározza.» Ez 
a «kozmogiai gázelmélet» teljesen a gravitáczió
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mechanikus mozgásjelenségeken alapul; ezt később 
a nagy csillagász és matematikus Laplace tovább 
fejtegette és matematikailag megállapította. Amint 
őt I. Napoleon megkérdezte, hogy milyen helyet 
foglal el Isten, a mindenség teremtője és fentartója 
az ő rendszerében, világosan és becsületesen 
azt felelte : «Sire, nincs szükségem e hipotézisre.» 
Ezzel az mechanikus kozmogenia ateisztikus jelle
mét, melyben minden anorganikus tudomány részt 
kér, világosan bevallotta. Ezt annál is ikább kell 
kiemelnünk, amiért a Kant-Laplece elmélet még 
ma is úgyszólván általános érvénynyel bir; az 
összes kísérletek, melyek azt jobbal igyekeztek 
pótolni, nem sikerültek. Ha az ateizmust még 
széles körökben nehéz szemrehányásként tekintik, 
úgy ez az egész modern tudományt érinti, ameny- 
nyiben ez az anorganikus világot mechanikusan 
magyarázza.

A mechanizmus maga (Kant értelmében!) a 
természeti jelenségek igazi magyarázatát adja, a 
mennyiben ezeket reális müokokra vezeti vissza, 
vak és öntudatlanul ható okokra, melyek a ter
mészeti materiális konstitucióktól függnek. Kant 
maga is hangsúlyozta, hogy «a természet e me
chanizmusa nélkül nem létezhetik természettudo
mány», és hogy az emberi ész szabadsága az, 
hogy korlátlan az összes jelenségek mechanikus 
magyarázatainál De a mint később a teológiai 
itélőerő taktikájában az organikus természet szöve
vényes jelenségeiről beszélt, azt állította, hogy itt 
a mechanikus okok nem kimeritőek; itt czéltuda- 
tosan működő végokokat kell segítségül vennünk. 
Bár a mi elménknek itt is megvan az a szabad
sága, hogy ezt mechanikus magyarázattá tegye, 
de képessége határolt. Mindenesetre részben ebbeli 
képességet mégis tulajdonított néki, de az élet
jelenségek legnagyobb részére (és különösen az
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ember lelkimüködésére) a végső okok elfogadását 
nélkülözhetetlennek tartja. A «Kritik der Urtheils- 
kraft» bámulatos 79. fejezete jellemzi a feliratot: 
«A mechanizmus elvének szükségszerű alávetése egy 
dolog teleológiai magyarázatának, mint természeti 
czélnak.» Az organikus lény a testi szervezetének 
czéltudatos berendezése, Kant előtt természeti 
végokok nélkül (tehát egy tervszerűen működő 
teremtőerő nélkül) oly megmagyarázhatatlannak 
tűnt fel, hogy azt mondta : «Az egészen bizonyos, 
hogy mi a szerves lényeket és belső képességeit 
a természetnek pusztán mechanikus elvei szerint 
még megközelítő módon sem ismerjük, igy még 
kevésbé magyarázhatjuk meg azt, még pedig oly 
biztosan, hogy bátran mondhatjuk: az ember ré
szére képtelenség egy olyan tervet megragadni 
vagy remélni, hogy még valaha egy Newton fel
támadhatna, aki csak egy fűszál terményét a ter
mészeti törvények szerint, amelyet nem rendezett 
valami szándék, érthetővé tegye, hanem erről a 
belátásról általában le kell az embert beszélnünk.» 
Hetven évvel később ez a lehetetlen «organikus 
természet 2Vra>Zew»-ja Darwinban tényleg megjelent 
és azt a nagy feladatot megoldotta, melyet Kant 
megoldhatatlannak tartott.

A czél az anorganikus természetben 
(anorganikus teleologia). A mióta Newton (1682-ben) 
a nehézkedési törvényt felállította és a mióta Kant 
(1755) «Az egész világépület meghatározását és 
mechanikai eredetét Newton alaptörvényei szerint» 
megállapította — a mióta végre Laplace (1796) a 
világmechanizmus ezen alaptörvényét matematikai
lag meghatározta, azóta az összes anorganikus 
természettudomány tisztán mechanikussá és ezzel 
tisztán ateistává vált. Az asztronómiában és kozmo- 
géniában, a geológiában, az anorganikus fizikában 
és kémiában azóta a mechanikus törvények ab-
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szolut uralma matematikai alapon feltétlen érvény
nyel bir. Azóta a czélfogalma ebből az egész 
nagy birodalomból el is tűnt. Most a 19. század 
végén, a midőn az a monisztikus szemlélet kemény 
harczok után általános érvényességre jutott, egy 
természettudós sem kérdez többé komolyan egy 
jelenség czélja után ebben a mérhetetlen világban. 
Van e csillagász, aki még ma is kérdez a 
bolygómozgások czélja után vagy egy minarologus 
az egyes kristály formák czélja után ? Vagy egy 
fizikus elmélkedik-e az elektromos erők vagy egy 
kémikus az atomsulyok czélja felől? Vigasztalódva 
mondhatjuk : Nem ! És semmiesetre sem abban az 
értelemben, hogy a «jó Isten» vagy egy czélra- 
törekro természeti erő a világgépezet ezen alap
törvényeit egyszerre «a semmiből» bizonyos czélra 
megcsinálta és hogy ezt naponta kény e-kedve 
szerint működteti. Ezt az antropomorfistikus képzelő
dést egy czéltudatos világépitőmesterről és világ
uralkodóról itt teljesen legyőztük; helyébe léptek 
az «örök, változhatatlan,nagy természettörvények».

Czél az organikus természetben (biológiai 
teleologia). Egészen más érvénynyel és fontosság
gal bir, mint az anorganikus természetben, a czél 
fogalma még ma is az organikus természetben. 
Az összes szervezetek testi alkatában és élet
működésben a czéltudatosság még ma is tagad- 
hatlanul szembeötlik. Minden növény és minden 
állat az egyes részek összetevéséből ép úgy van 
berendezve egy bizonyos életczél részére, mint a 
művészi, az ember által feltalált és konstruált 
gépek; és a mig az élete tart, az egyes orgánu
mok funkcziója ép úgy berendeződött bizonyos 
czélokra, mint a gép egyes részeiben a munka. 
Ezért tehát egészen természetszerű volt, hogy az 
organikus lények keletkezéséről és életműködésé
ről a régi naiv természeti felfogás egy teremtőhöz 
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összes dolgokat rendezte» és aki minden állatot 
és minden növényt czéljuknak megfelelően szer
vezett. Rendesen ez a «ég és föld, mindenható 
teremtője az égnek és a földnek» teljesen antro- 
pomorfice gondolkozott; ő teremtett «minden lényt 
az ő módja szerint».

A mig az ember előtt a teremtő emberi alak
ban jelent meg, mely gondolkozni tud az agyvelejé
vel, nézni szemeivel, formálni kezeivel, erről 
az isteni gépalkotóról és az ő művészi mun
kájáról a nagy teremtőmühelyekben nem voltak 
képesek egy kézzelfogható szemléletet találni. 
Sokkal nehezebb volt ez, amint az istenfogalom 
kitisztult a «láthatatlan istenben» egy teremtőt 
szervek nélkül (egy gázformáju lényt) látott. Még 
érthetetlenebbekké váltak ez antropisztikus kép
zetek, amint a fiziológia, az öntudatlanul működő 
«életerőt» helyezték az öntudatosan cselekvő sze
mély helyébe. — Egy ismeretlen, czéltudatosan 
működő természeti erő, mely külömbözött az 
ismert fizikai, kémiai és mechanikai erőktől és 
ezeket csak időszerűen — egy élettartamra — 
vette szolgálatába. Ez a vitaiizmus egész a 19. 
század közepéig uralkodott; először a nagy ber
lini pszichológus Müller János czáfolta meg. Bár 
ez a hatalmas biológus (a többiekhez hasonlóan 
a 19. század első felében) az életerő vallásában 
nevelkedett és ezt a «legvégső életerők» magya
rázatára nélkülözhetetlennek tartotta, de egyúttal 
az ő klasszikus, még ma utolérhetetlen müvében, 
a fiziológiájában (1833) azt a apodiktikus bizonyí
tást adta, hogy tulajdonképen vele semmit sem 
kezdhetünk. Müller maga megmutatja a kitűnő 
megfigyelések hosszú sorozatában és éleseszü 
kísérleteiben, hogy a legtöbb életműködés az 
ember szervezetében valamint az állatokéban is
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ép úgy fizikai, mint kémiai utón megy végbe, és 
hogy közülük több matematikailag is megállapít
ható. Ez ép igy vonatkozik az izmok és idegek 
animalis funkczióira, a magasabb és alacsonyabb 
érzékszei vekre, mint a vegetalis jelenségekre a 
táplálkozásnál és anyagcserénél, a megemésztésnél 
és végkeringésnél. Az életerő elfogadása nélkül 
csak két ágazat marad rejtélyesnek és megma
gyarázhatatlannak, a «szellemi élet» magasabb 
tevékenysége és a szaporodási «nemzés». De ezen 
a téren is Müller halála után oly hatalmas fel
fedezéseket és haladásokat mutattak, hogy az «élet
erő titkos szelleme» az utolsó sarokból is kiszo
rult. Bizonyára bámulatos kronológiai véletlenség 
volt az, hogy Müller János 1858-ban ugyanabban 
az évben meghalt, amelyben Darwin Károly az 
első közleményeit közölte a korszakató elméletéről. 
A szelekczió elmélet megfelel arra az utolsó nagy 
rejtvényre, amelynél az előbbi állva maradt: A 
czélszerü berendezések keletkezesének kérdése 
tiszta mechanikus okok által.

Czél a szelekció elméletben (Darwin 
1859). Darwin halhatatlan filozófiai érdeme, amint 
mi már gyakran hangoztattuk, kettős értékű ma
rad: először a Lamarck által 1809-ben alapított 
diszcendencz teória reformálása, ezen század folya
mán összegyűjtött adatanyag hatalmas megalapí
tása — és másodszor a szelekczió elmélet felállí
tása, ama kiválási elméletnek, mely először leplezik 
előttünk a lassankinti fajátváltozás titkát. Darwin 
először megmutatja, hogy a hatalmas «létérti 
harcz» az öntudatlan irányitó, mely vezeti az 
öröklés és alkalmazkodás kölcsönhatását a species 
transformácziójánál; ő a nagy «tenyésztő isten», mely 
szándék nélkül uj formákat teremt szintén termé
szeti kiválasztás által, amit a tenyésztő ember 
szándékkal, «mesterséges kiválasztás» utján teremt
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meg. Ezzel meg lett oldva a nagy bölcsészeti rejt
vény: «hogyan keletkezhetnek czélszerü berende
zések tisztán mechanikai utón, czéltudatlan okok 
nélkül?» Kant ezt a nehéz rejtvényt megoldha
tatlannak mondotta, bár már 2000 évvel ez előtt 
a nagy gondolkozó Empedokles rámutatott a meg
oldás útjára. Újabban a «teleológiai mechanika» 
elve mindig nagyobb érvényre jutott és az orga
nikus lények legfinomabb és legtitkosabb beren
dezéseit számunkra «a czélszerü struktúra funk- 
czionális önalakulása» által mechanikusan meg
magyarázta. Ezzel azonban mellőztük az iskolás 
teleológiai bölcsészetnek transzcendens czélfogalmát, 
az észszerű és egységes természeti felfogás leg
nagyobb akadályát.

Neovitalizmus. Újabb időben a misztikus 
életerő kisértete, melyet megholtnak gondoltunk, 
újra feltámadt; külömböző tekintélyes biológus 
megkisérlette, hogy ezt uj név alatt hozza érvé
nyességre. Ennek legvilágosabb és legkövetkeze
tesebb előadását újabban a kiéli botanikus Reinke 
J. nyújtotta. Ő megvédte a csodák hitét és a 
teizmust, a mózesi teremtéstörténetet és a fajok 
állandóságát ; ő az «életerőket» a fizikával ellen
tétben irányerőknek, felsőerőknek vagy dominán
soknak nevezi. Mások ennek helyébe teljesen 
antropisztikus felfogásban egy «gépészmérmököt» 
fogadnak el, aki az organikus substanciának czél
szerü, egy czél felé törekvő szervezetet nyújtott. 
Ezek a különös teológia hipotézisek a tudomá
nyok által ép úgy nem érdemesek a megczáfo- 
lásra, mint a véle kapcsolatos naiv támadások 
a darwinizmus ellen.

Czéltalanság* tana (dysteleogid). E fogalom 
alatt én már 1866-ban ama érdekes és igen fontos 
biológiai tények tudományát állítottam fel, amelyek 
legkézzelfoghatóbban czáfolják meg a teleológiai
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felfogást az «élő természeti testek czélszerüségé- 
ről>. Ez «a tudomány a szudimentaris, abortiv, 
elkorcsosult, elfajult, atrofikus vagy kataplasztikus 
egyénekről» a legcsodálatosabb jelenségek mérhe
tetlen tömegén alapul, melyek bár a zoologus és 
botanikus előtt már régóta ismeretesek voltak, de 
csak Darwin magyarázta meg okszerűen és magas 
filozófiai értékét nagyban felismerte.

Az összes magasabb állatok és növények, 
általában mindama szervezetek, melyeknek teste 
nem egyszerűen épült fel, hanem több, czélszerű 
szervekből alakult, a vizsgálatoknál haszontalan 
vagy müködésnélküli, sőt részben veszedelmes és 
káros berendezéseket mutatnak. A legtöbb növény 
virágjaiban a működő nemilevelek mellett, melyek 
a szaporodást eszközük, minden fontosság hiján 
haszontalan levélszervezetek találhatók (elkorcso
sult vagy «elfajult» porszálak, termőlevelek, koro
nák, csészelevelek stb.). A repülő állatok mindkét 
nagy formagazdagu birodalmában, madaraknál és 
rovaroknál a közönséges, a mindennap repülő 
fajok mellett egy nehány oly formák is találhatók, 
melyeknek szárnyai elkorcsosultak és melyek repülni 
nem tudnak. Majdnem az összes magasabb álla
toknál, akik szemüket látásra használják, oly 
fajok is vannak, a kik sötétségben élnek és akik 
nem látnak; mindamellett még ezek is bírnak 
szemmel; csakhogy elkorcsosultak és látásra nem 
képesek. A mi emberi testünkön ilyen rudimen- 
tákat a mi fülünk viszonyaiban, a szemünk egy 
részében; a férfi köldökében és kideszében, és 
más testrészekben találunk, sőt a vakbél félemle- 
tes féregnyulványa nemcsak haszontalan, hanem 
még ártalmas is és gyuladásától évenkint számos 
ember megy tönkre.

Az állatok és növények testének ezen más 
czéltalan berendezésének magyarázatát sem a
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régi misztikus vitalísmus, sem az uj, az irra- 
czionalis vitaiizmus nem tudja megoldani, ellenben 
igen egyszerűen megtalálhatjuk a deszcendencz el
mélet által. Megmutatja ez, hogy e rudimentáris szer
vek elkorcsosultak, még pedig a nem használat kö
vetkeztében. Amint az izmok, az idegek, az érzékek 
gyakorlat és gyakori használat által megerősödnek, 
ép úgy munkátlanság által és felhagyott használat 
által több-kevesebb visszafejlődést szenvednek. 
De bár gyakorlat és alkalmazkodás a magasabb 
szervek fejlődését előmozdítja, úgy gyakor
latlanság révén semmiesetre sem tűnnek el azon
nal ; sokkal inkább az átöröklés hatalma még sok 
nemzedéken keresztül fentartja és csak hosszabb 
idő után tűnnek el lassankint. A vak «létérti harcz 
a szervek között» ép úgy követeli a történeti 
bukását, mint ahogy eredileg keletkezését és fej
lődését okozta. Egy immanens «czél» azonban 
semmiféle szereppel nem bir.

A természet tökéletlensége. Amint az em
beri élet, úgy az állat és növényi élet is mindig 
és mindenütt tökéletlen marad. Ez a tény abból 
a megismerésből eredt, hogy a természet — ép 
úgy az organikus, mint az anorganikus — a fej
lődés, a változás és átalakulás állandó folyamában 
él. Ez a fejlődés nagyjában és egészében úgy 
tűnik fel — már ameddig az organikus természet 
törzstörténetét a mi bolygónkon szemlélhetjük—mint 
egy tovahaladó átalakulás, történeti haladás az 
egyszerűtől az összetettig, az alacsonyabbtól a 
magasabbig, tökéletlentől a tökéletesig. Én már a 
a «Generelle Morphologie» czimü munkámban 
(866) azt bizonyítottam, mely szerint ez a 
történeti haladás (progressus) — vagy a lassú 
tökéletesedés (teleosis — a szelekció szükséges 
határéi), nem pedig egy előre kigondolt célé, ez 
abból is kitűnik, hogy nem létezik szervezet,Világproblémák. 18
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amely tökéletes volna, sőt ha egy pillanatban 
teljesen alkalmazkodott volna a körülményekhez, 
úgy ez az állapot nem tartana sokáig ; mert a 
külvilág létföltételei szintén folytonos változásnak 
vannak alávetve és ezzel az organizmusok foly
tonos alkalmazkodását czélozzák.

Czéltörekvés különösen az organikus tes
tekben. E czim alatt a hires embriológus Baer E. 
Károly nyilvánosságra hozott (1871) egy érteke
zést, mely a következő fejezetekkel összefüggésben 
Darwin ellenes tanoknak igen kedvezőnek látszott 
és még ma is igen gyakran értékesítik a modern 
fejlődéstannal szemben. Egyúttal a régi természeti 
szemléletet uj név alatt megújította; ezt rövid bí
rálat alá kell vennünk. Előre kell bocsátanunk 
azt az útbaigazítást, hogy bár Baer elsőrangú 
természetbölcsész volt, de az ő eredeti monisztikus 
nézeteit az ő öregedése által mindjobban befolyá
solja a mély misztikus vonás és végre egészen 
dualistává lett. Alapvető főmunkájában «Über 
Entwickelungsgeschichte der Thiere» (1828), melyet 
maga «megfigyeléseknek és elmélkedéseknek» 
nevez, e mindkét megismerésmüködéseket egy
formán értékesítette. Az összes esetek legapróbb 
megfigyelései által az állat petéjénél Baer az összes 
nagyszerű átalakulásokhoz jutott, melyek a ge* 
rinczes állat fejlődésben az egyszerű petesejttől 
kezdve lejátszódnak. Körültekintő hasonlatok és 
éleseszü elmélkedések által ezen tranzformációk 
okai megismerésére igyekezett és arra, hogy ezeket 
általános átalakulástörvényekre visszavezesse. Ezek 
legáltalánosabb eredményeként mondta ki a tételt: 
«Az egyén fejlődéstörténete a növekedő egyéniség 
története, minden tekintetben.» E mellett azt han
goztatta, hogy egy alapgondolat uralkodik az összes 
állatvilág összes viszonyaiban, ez ugyanaz, amely 
a világtérben a szétválasztott tömegeket a szférák-
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ban összegyűjti és ezeket naprendszerekké egyesíti. 
Ez a gondolat azonban nem más, mint az élet 
maga és a szavak és szótagok, amelyekben ki
fejezi magát az élők külömböző formái.»

E genetikus alapgondolat mélyebb megisme
résébe és világos belátása az organikus fejlődés 
igazi mozgató okozóit illetőleg Baer akkor nem 
juthatott, mert tanulmányát a fejlődéstörténet első 
felének szentelte, az egyénekének, embryológiának 
vagy tágabb értelemben az ontoge'niának. Ennek 
másik fele, a törzsek és fajok fejlődéstörténete, 
törzstörténetünk vagy filogeniánk akkor még 
nem létezett, bár a messzelátó Lamarck már 
1809-ben mutatta ennek az útját is. Későbbi meg
alapítását Darwin által (1859) az elöregedett Baer 
már nem érthette meg; a haszontalan küzdelem, 
melyet az ő szelekció elmélete ellen vívott, világosan 
mutatja, hogy sem valódi értelmét, sem filozófiai 
értékét meg nem ismerte. Teleologia és a később 
véle kapcsolatos teozofiai elmélkedések az öreg 
Baert lehetetlenné tették, arra, hogy a biológia e 
legnagyobb újítását méltányosan megbírálja. Ama 
teleológiai szemléletek, melyeket «Reden und Stu
dien» czimü müvében (1876) mint 84 éves aggas
tyán ellenük hangoztatott, csak hasonló tévedések 
ismétlései, amint őket a dualisztikus bölcsészet 
czélszerüség tana már több mint kétezer év óta 
a mechanikus vagy monisztikus világnézet ellen meg
tett, A «czélratörekvö gondolat», mely Baer képzete 
szerint az állati testnek egész fejlődését a petesejt 
határozza meg, csak egy másik kifejezése ama 
platói «örök eszmének» és az Aristoteles «ente- 
chealjának »

A mi modern biogeniánk ezzel szemben az 
embriológiai tényeket tisztán fiziológiailag magya
rázza, amennyiben mechanikus okait átörök
lés és alkalmazkodás funkcióinak mondja, A18*
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biogenetikus alaptörvény, melyet Baer nem 
tudott megérteni, megnyitja előttünk ama okozati 
összefüggést, mely az egyén ontogenézise és előd
jeinek filogenézise között fennáll. Az első úgy 
jelenik meg előttünk, mint a második rekapitulá
ciója. Nos, mi azonban az állatok és növények 
törzstörténetében sehol sem ismerünk meg czél- 
törekvést, hanem állandóan a létérti harcz szük
séges eredményeit, mely mint vak regulator, nem 
mint Isten előrelátása, mely hat az organikus 
formák átalakulására az alkalmazkodás és átörök
lés törvény kölcsönös hatása által. Ép igy nem 
fogadhatunk el öntudatos czéltörekvést az egyének 
csiratörténetében, az egyes növények, állatok 
és emberek embriológiájában. Mert hisz az onto- 
genia csak egy rövid kivonata a filogeniának, egy 
rövidített és megszorított ismétlése, az átöröklés 
fiziológiai törvényei által.

Áz «állatok klasszikus fejlődéstörténetéinek 
előszavát Baer e szavakkal végezte: «A pálmát 
az a boldog fogja megkapni, aki az állati testek 
alakító erőit a mindenség általános erőire vagy 
életviszonyaira fogja visszavezetni. Az a fa, amelyből 
a bölcsőt kell alakítanunk, még nem magzott 
meg.» — Még ebben is tévedett a nagy embrio
lógus. 1828-ik évben a fiatal Darwin Károly Cham- 
bridge egyetemét látogatta, hogy a teológiát (!) 
tanulmányozza, a hatalmas «boldog» volt ő, aki 
harmincz évvel később elérte a pálmát az ő sze
lekció elméletével.

Erkölcsi világrend. A történet philosofiájában, 
az általános szemléletekben, melyeket a történetírók 
a népek sorsáról és az állam szövevényes folyá
sáról felállítanak, még ma is egy «erkölcsi világ
rend» felfogása uralkodik. A történészek a nép‘ek 
tarka történetében egy vezető czélt látnak, egy 
eszményi szándékot, mely ez vagy ama faj, ezen 
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és igy uralmat határozott számukra a többiek 
felett. Ez a teleológiai történeti felfogás újabban 
annál élesebb elvi ellentétbe került ami monisztikus 
világnézetünkkel, a mennél jobban ez utóbbi az 
organikus természet az egész országában mint 
egyedül érvényesnek tűnt ki. Az egész asztro
nómiában és geológiában, a fizika és kémia tág 
körében ma már senkisem beszél egy erkölcsi 
világrendről, vagy egy személyes istenről, akinek 
«keze bölcsességgel és észszel rendezte az összes 
dolgokat,» Ugyanez érvényes a biológia összes 
ágaira is, az organikus természet egész rendszerére 
és történetére, még az embert sem kivéve. Darwin 
szelekció elméletében nem csak megmutatta, 
hogy a czélszerü bei endezések az állatok és 
növények testi szervezetében előre kigondolt 
czél nélkül, mecharnkuran keletkeztek, hanem 
bennünket a «létérti harezban» a hatalmas termé
szeti erővel is megismertetett, mely az organikus 
világ egész fejlődésmenetében évmilliók óta foly
tonosan uralkodik és kormányoz. Természetesen 
azt lehetne mondanunk: A «létérti harcz» a leg
alkalmasabb fenmaradása, vagy a «legjobb győ
zelme» ; ezt azonban csak úgy látjuk, ha az erő
sebbet mindig mint a legjobbat (morális értelem
ben !) szemlélik; és ezenfelül az organikus termé
szet azt mutatja nékünk, hogy a tökéletességhez 
vezető túlnyomó haladás mellett még egyes visz- 
szafejlődések az alacsonyabb állapothoz is előfor
dulnak. Mig a «czéltörekvés» is Baer értelmében 
nem visel morális jelleget!

Hát a néptörténetben, melyet az ember an- 
tropencentrikus nagyzási hóbortjában «világtörté
netnek» nevez máskép alakube a dolog ? felfedez
hető-e itt minden időben és mindenütt egy leg
magasabb erkölcsi elv vagy egy bölcs világkor-
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mányzó, aki a népek sorsát vezetné ? az őszinte 
válasz ma a természet és néptörténet előrehaladott 
állapotában csak ez lehet: Nem / Az emberi 
nem sorsa, melyek mint fajok, már évezredek 
óta megküzdőitek létükért és haladásukért, ugyan
annak az «örökös,változhatatlan, nagytörvényeknek» 
vannak alávetve, mint az organikus természet 
egész története, mely már évmilliók óta a földnek 
lakója.

A geológusok az «organikus földtörténetben», 
már ameddig ismeretesek előttünk s a megköv It 
emlékek megengedik, három nagy korszakot kü- 
lömböztetnek meg: A primaris, szekundaris és 
tertiaris időkort. Az első egy újabb számítás sze
rint legkevesebb 34 millió, a második 11, a har
madik 3 millió évig tartott. (— Más számítások 
szerint ezen időknek több mint háromszorosa!—). 
A gerinczes állatok története, amelyből ami nem
zedékünk származott ezen időszakon belül vilá
gosan áll szemeink előtt; a vertebraták három 
külömböző fejlődési fokozata ama három nagy 
korszakban szukceszive fejlődött; primarisban a 
halak (paleocoíkus) korszaka, a szekundarisban a 
szárnyasok (mezocöikus) korszaka, a terciárisban 
az emlősök (cenocoikus) korszaka. A gerinczesek e 
három csoportjában a halak a legalacsonyabb, a 
szárnyasok közepes és az emlősök a legmagasabb 
fokát képezik a tökéletességnek. A három osztály 
mélyebb kutatásainál azt találjuk, hogy ezeknek 
egyes családjai és rendjei e három korszakon belül 
a magasabb tökéletesség felé fejlődtek. Lehet tehát 
ezt a haladó fejlődésmenetet öntudatos czélra tö
rekvés kifolyásának neveznünk vagy erkölcsi vi
lágrendnek ? Semmiesetre ! Mert a szelekció elmélet 
megtanít arra, hogy az organikus haladás ép úgy, 
mint az organikus elkülömbözés szükséges követ- 
kezmenye a létérti harcznak. Az állat- és növény-
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világ szép és jó fajainak ezrei a 48 millió év alatt 
elpusztultak, mert egy másik, erősebbnek helyet 
kellett adniok és ez a győzelem a létérti harczban 
nem mindig a nemesebbé vagy morális értelem
ben a tökéletesebb formáké.

Ugyanez áll a népek történetéről. A klasszikus 
ókor bámulatra méltó kultúrája tönkrement, mert 
a kereszténység a küzdő embereknél akkor a jó 
istenben vetett hit által és egy jobb tulvilági élet re
ménye által uj hatalmas fellendülést eredményezett. 
Bár a pápaság csakhamar karikatúrájává lett a tiszta 
kereszténységnek és kíméletlenül eltiporta a tudás 
kincseit, melyet a hellén bölcsészet már meg
szerzett ; mégis a vakhitü tömegek tudatlansága 
folytán megnyerte a világuralmat. Csak a refor- 
máczió törte széjjel e szolgaság lánczait és jogaihoz 
juttatta újra az észt. De a művelődésnek úgy ebben, 
mint abban a korszakában dúl a nagy létérti harcz, 
minden erkölcsi rend nélkül.

Előrelátás. Amily kevéssé bizonyítható be az 
elfogulatlan bírálatban az «erkölcsi világrend» a 
népek történetének folyamán, ép úgy nem ismer
hetünk el «bölcs előrelátást» a népek sorsában. 
Úgy ezt, mint azt vasszükszerüséggel határozza 
meg a mechanikus okozatiság, mely minden jelen
séget egy vagy több okból származtat. Már 
a régi görögök is legmagasabb elv gyanánt fo
gadták el az anankét, a vak hejmarménét, a ja- 
tumot, mely «uralkodik az istenek és az emberek 
felett.» Helyükbe lépett a kereszténységben a tu
datos előrelátás, mely nem vak, hanem látó és 
amely a világ kormányzását, mint patriarchális 
uralkodó vezeti. E képzet antropomorfisztikus jel
lege, mely rendesen szoros kapcsolatban van ama 
«személyes istennel,» kézzelfogható. Az egy «jó
ságos atyába» vetett hit, amely 1500 millió ember 
sorsát a mi bolygónkon szakadatlanul kormányozza
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és emellett ezeknek ezerszeres keresztező imáit és 
«jámbor óhajait» minden időben méltatja, teljesen 
tarthatalan: ez mindjárt kiviláglik, ha az ész a 
gondolkozásnál e felett a «hit színes szemüvegét» 
leveszi.

A modern kulturembernél rendesen — ép úgy 
mint a műveletlen vadaknál — élénken ke.' dődik 
az előrelátás hite és a «jóságos atyába» vetett 
hit, ha valami szerencsés dolog állott be : életve
szedelemből való kimenekülés, súlyos betegségből 
való felépülés, a főnyeremény megnyerése a sors
játékban, egy rég óhajtott gyermek születése stb. 
De ha ellenben szerencsétlenség történik, vagy 
egy hő óhajtás be nem teljesül, úgy az előrelátást 
elfelejtették ; a bölcs világkormányzó aludt akkor 
vagy kikerülte az áldást.

A közlekedés óriási fellendülése által a XIX. szá
zadban a bűnesetek és szerencsétlenségek száma 
régebben nem gyanított módon szaporodott; ezt 
nap-nap után tapasztalhatjuk az újságokból. Minden 
évben az emberek ezrei pusztulnak el hajótörés, 
vasúti szerencsétlenségek és bányakatasztrófák 
stb. által. Sok ezren ölik meg egymást a hábo
rúban és a felszerelés e tömeggyilkosságok részére 
a legmagasabb fejlettségű, a keresztény szeretetet 
valló kulturnépeknél a nemzeti vagyon legnagyobb 
részét veszi igénybe. És mindazok százezrei, akik 
mint a civilizáció áldozatjai vesznek el, legna
gyobbrészt derék, tetterős, munkásemberek. És 
ilyenkor aztán erkölcsi világrendről beszélnek! 
Semmjesetre sem czáfoljuk meg, hogy a még ma 
uralkodó iskolákban tanított vallása egy «erkölcsi 
világrendnek» — ép úgy mint egy «szeretetteljes 
előrelátásnak» — magas eszményi értékkel bir. 
Erősiti a gyengéket, vigasztalja a szenvedőket, fel
bátorít a szerencsétlenségben; megnyugtatja két
kedő kedélyünket és egy «túlvilág» eszményi orszá-



281
gába visz bennünket, a melyben a «földi lét» hibái 
legyőzetnek. Amig az ember gyermekes és tapasz
talatlan, megelégedhetik a költészet eme ágaival. 
De a jelenkor előrehaladott kulturális élete kiszakit 
abból az eszményi szép világból és oly feladato
kat ád nékünk, melynek megoldására csak a va
lóságnak észszerű megismerése képesít. Kétség
telen az, hogy a korai alkalmazkodást a reális 
világhoz czéltudatosan fogják bevezetni és a mo
dern fejlődéstanra építik, hogy a jövő magasabb 
fejlőttségü emberét ne csak eszesebbé és elfo
gulatlanabbá, hanem, hogy jobbá és boldogabbá 
is tegye.

Czél, szándék ős véletlen. Ha bennünket a 
világfejlődés elfogulatlan bírálata arra tánit, hogy 
ebben semmi biztos czél, sem különös szán
dék (az emberi ész értelmében!) nem mutatható 
ki, úgy nem marad más hátra, mint mindent a 
«vak véletlennek» tulajdonítani. Ezzel a szemrehá
nyással illették ép úgy Lamarck és Darwin tranz- 
formizmusát, mint régebben Kant és Laplace koz- 
mogeniáját; sok dualista bölcsész éppen erre 
nagy súlyt helyez. Ezért megéri a fáradságot itt 
még erre egy futó pilantást vetnünk. A bölcsészek 
egyik csoportja teleológiai felfogásuk szerint : az 
egész világ rendezett kozmosz, amelyben az összes 
jelenségek czéllal és szándékkal bírnak; nem lé
tezik véletlen ! a másik csoport ellenben mecha
nisztikus felfogásuk értelmében azt hiszi: az egész 
világ fejlődése egységes, mechanikus folyamat, a 
melyben sehol sem találhatunk czélt és szándékot; 
amit mi az organikus életben ennek nevezzünk, 
az a biológiai viszonyok különös következménye; 
sem a világtestek fejlődésében, sem a mi orga
nikus földrétegünkben nem fedezhető fel vezető 
czél ; itt minden véletlen! Mindkét pártnak igaza 
van, ahogy a «véletlent» definiáljuk. Az általános
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okozati törvény a szubstancia törvénynyel kapcso
latban meggyőz arról, hogy minden jelenségnek 
meg van a maga mechanikus oka ; ebben az érte
lemben nem létezik véletlen, mindamellett meg kell 
tartanunk e nélkülözhetetlen fogalmat, hogy meg
jelölhessük véle két jelenség találkozását, melyek 
okozati kapcsolatban nincsenek egymással, a melyek 
közül azonban mindegyiknek megvan a maga oka 
a másiktól függetlenül. Amint mindenki tudja, e 
véletlenség a legnagyobb szerepet játsza az ember 
életében, mint a többi más természeti testekben 
is. Ez azonban nem akadályozza meg azt, hogy 
mi minden egyes «véletlenben,» mint a mindenség 
fejlődésében a legátölelőbb természeti törvény 
univerzális uralmát el ne ismerjük, t. i. a sub
stancia törvényét.
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Az összes jelenségek legutolsó és legfőbb 

okául már évezredek óta az emberiség egy működő 
hatást szemlél az isten fogalma alatt (deus, theos). 
Mint a többi általános képzet, úgy e legmagasabb 
alapfogalom is az észfejlődés folyamata alatt a 
legfontosabb átalakulásokon és a legváltozatosabb 
elfajulásokon ment keresztül. Igen, azt mondhat
juk, hogy semmiféle más fogalom nem változott 
és alakult át annyira; mert semmi más nem
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érinti oly nagy mértékben úgy a megismerő ész 
legnagyobb feladatát és az észszerű tudomány 
legnagyobb feladatát, mint egyúttal a hivő lelkek 
legnagyobb érdekeit és a költői fantázia.

Az istenképzet számos külömböző formáinák 
kritikája, bár igen érdekes és tanulságos, de nagyon 
messze vezetne tárgyunktól, nekünk meg kell 
azzal elégednünk, hogy az isteneszme legfontosabb 
alakulataira és a mai, a tiszta természetismerettől 
áthatott világnézettel való vonatkozásaira futólagos 
pillantást vessünk. E tárgy feletti többi érdekes 
vizsgálatok részére Adalbert Svobodának többször 
idézett kitűnő könyvére utalunk: «Gestalten des 
Glaubens» (II. Bd. 1897).

Ha mi az isten képmásának finom változásai
tól és tarka alakulataitól eltekintünk, úgy mi meg
szorítással ennek belső tartalmára nézve az összes 
külömböző képzeteket két főcsoportra oszthatjuk 
a teísztikus és panteísztíkus csoportra. Az utóbbi 
szoros kapcsolatban van a monisztikus és ratio- 
nális, az első a dualisztikus vagy misztikus világ
nézettel.

I. Teizmusz; isten és világ két külömböző 
lények. Isten úgy áll a világgal szemben mint 
teremtője, fentartója és kormányzója. Emellett az 
istent többé-kevésbé emberinek gondolják, mint 
olyan organizmuszt, mely az emberhez hasonló, 
bár «a legmagasabb fokú formában» gondolkozik 
és cselekszik. Ezen antropomorfikus istent bizo
nyára polifiletikusan gondolták a többi természeti 
népek fantáziájuk legváltozatosabb fokozatainak 
van alávetve a fetisizmusztól kezdve egész a 
jelenkor tisztult monoteizmuszáig. Mint a teisztikus 
fogalomalkotás legfontosabb alfajait külömböztet- 
jük meg a poloteizmuszt, triploteizmuszt, amfiteiz- 
muszt és monoteizmuszt.

Poloteizmusz (sok istenség). A világot sok
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külömböző isten népesíti, melyek többé-kevésbé 
beleavatkoznak ügyeinkbe. A fetisizmusz az 
egyenlő alávetett isteneket a külömböző, élettelen 
természeti testekben találja, a kőben, vízben, a 
levegőben, az emberi művészi termékek minden 
ágában (istenek képeiben, szobrokban) stb. A 
démonizmusz isteneket lát az élő organizmusz 
minden fajtájában a fákban, állatokban, emberek
ben. Ez a sok istenség már a legalacsonyabb 
durva vallásformáikba, mint természetképek nagyon 
változatos formákat öltenek, legmagasabbra úgy 
látszik, a görög politeizmuszban emelkedett, a régi 
Görögország ama fenséges istenmondáiban, melyek 
ma is a mi modern művészetünknek a legszebb 
mintákat nyújtják a poezisnek és a képzőművé
szetnek. Sokkal alantabb áll a katolikus politeiz- 
musz ama számos «szent» (és igen gyakran kétes 
hirü!) félisteneivel, akik a legmagasabb Istennél 
jóságos közveíést gyakorolnak vagy (ennek (ennek 
barátnőjénél és lányánál,) a «szűz Máriánál»).

Triploteizmusz (hármasistenség, szenthármas
ság tana). Az «isten szenthármassagának» tana, 
mely a keresztény kulturanépek hitvallomásaiban 
még ma is az alapvető «három hitczikkelyt» ké
pezi, abba a képzetbe csúcsosodik, hogy a keresz
ténység egy istene tulajdonképen az igazságban 
három személyből van alkotva: I. Isten, az atya 
«az ég és föld mindenható teremtője», ezt a 
tarthatatlant mítoszt a tudományos kozmogenia, 
asztronómia és geológia rég megczáfolta. II. 
Jézus Krisztus az isten-atyának született fia (és 
egyúttal a szent lelek harmadik személyéé is!!) 
szűz Mária szeplőtlen fogantatása által (erről a 
mítoszról v. ö. 17. fej.) származott. III. A szent 
lélek misztikus lény, akinek megfoghatatlan viszo
nyával a fiúhoz és az atyához a keresztény teo
lógusok milliója már 1900 éve egészen hiába
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törték a fejüket. Az evangélium, amelyek a ke
resztény triploteizmus egyetlen tiszta forrásai, 
teljesen homályba hagyják e három személy vi
szonyát és rejtélyes egységük iránti kérdezésekre 
semmiféle kielégítő választ nem adnak. Ellenben 
különösen arra kell utalnunk, milyen zavart ez a 
homályos és misztikus hármasságtan a gyerme
künk fejében már első oktatásnál szükségszerűen 
okoz. Hétfőn reggel az első tanórában (hittant) 
tanulnak : háromszor egy az egy ! — és mindjárt 
a következő másik órában számtan —: három
szor egy az három ! Én még nagyon jól emlékszem 
arra, hogy tűnt fel előttem ez ellentét már az első 
órában feltűnt. — Külömben a «szentháromság» 
a kereszténységben semmiesetre sem eredeti, 
hanem ennek többi más tanaival egyenlően a 
régibb vallásokból vették. A kaldeusi mágusok 
naptiszteletéből lllu hármassága fejlődött, a világ 
titokzatos ősforrása, három kinyilatkozásai voltak 
Anu, az eredeti káosz Bel, a világ rendezője és 
Ao az égi fény, a mindent átölelő fényesség. — 
Á brahma vallásban a trimurti mint «istenegység» 
szintén három személyből alakult. Brahmaból a 
(teremtőből) Vishnu a (fentartóból) és Shiva a 
(pusztítóból). Úgy látszik, hogy ebben is más 
hármasság képzetben a «szent három száma» 
mint «szimbolikus szám» — játszott szerepet. 
Még a három első keresztény kötelességek a «hit, 
remény, szeretet» is ilyen hármasságot képeznek.

Amíiteizmusz (kétistenség). A világot két 
külömböző isten kormányozza, egy jó és rossz 
lény, az isten és az ördög. Mindkét világkor
mányzó állandó harczban van egymással, mint a 
császár és az ellencsászár, mint pápa és ellen
pápa. E harcz kimenetele minden időben a világ 
jelenlegi állapota. A jó Isten, mint szerető lény az 
ősforrása a jónak és a szépnek, örömnek. A világ
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tökéletes volna, ha működését nem keresztezné 
folyton a rossz lény, az ördög; ez a rossz szata- 
nasz minden rossznak és csúnyának, kedvetlen
ségnek és fájdalomnak az ősforrása. Ez az amfi- 
teizmusz az istenhit összes külömböző formái 
között a legészszerübb annyiban, hogy elmélete 
először fér meg tudományos világmagyarázattal, 
így tehát már évezredekkel Krisztus előtt az ókor 
külömböző kulturnépeinél kifejlődésükben találjuk. 
A régi Indiában harczolt Vishnu a fentartó, Sivfá
val a pusztító vak A régi Egyiptomban a jó 
Ozériszszel a rossz Tifan áll szemben. A leg
régibb hébereknél egy hasonló dualizmusz állt fen 
Aschera, a termő földanya (= getura) és Eljou 
(== moloch vagy szeahosz) a szigorú égi atya 
között. A régi perzsák zendvallásában Zoroaszter 
által 2000 évvel Kr. e. alapítva örökös harcz ural
kodik Ormudza jó Isten fénye és Ahriman, a 
sötétség gonosz istene között.

Nem kisebb szerepet játszik az ördög, mint 
a jó Isten ellensége a kereszténység mitológiájában, 
mint kisértő és csábitó, a pokol fejedelme és a 
sötétség ura. Mint személyes Szatanasz a 19. 
század kezdetén a legtöbb keresztény hitében 
fontos tényt képezett; csak ennek közepén, növe
kedő felvilágodottsággal lassanki hatalma csökkent, 
vagy meg kellett elégednie ama alárendelt szerep
pel, melyet Goethe a drámák legnagyobbikában, 
«Faustban» mint Mefisztofelesznek tulajdonit. Jelen
leg a hit műveltebb köreiben a személyes ördög 
hite mint a középkor legyőzött babonája érvé
nyesül, mig egyúttal az istenbe vetett hit (tehát 
a személyes és jó isten) mint a vallás nélkülöz
hetetlen részét gondolják. És mégis az első hit 
ép oly jogos, (és ép oly tarthatatlan!) mint az 
utóbbi! Mindenesetre a földi «életnek sokat pana
szolt tökéletlensége» a «létérti harcz és a mi
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hozzá tartozik» sokkal jobban megmagyarázható 
a jó és rossz Isten harcza, mint ama Isten hit 
akármelyik formája által.

Monoteizmusz (egyistenség). Az isten egy
ségének tana, sok tekintetben mint az istentisztelet 
legegyszerűbb és legtermészetesebb formája érvé
nyesülhet. Az uralkodó vélemény szerint a vallás 
legelterjedtebb alapja és nevezetesen a kultur- 
népek egyházvallása. Tényleg azonban nem 
igy áll a dolog; mert az úgynevezett monoteiz
musz, alaposabb vizsgálatnál meglátszik, hogy az 
előbb említett teizmusz formáinak egyike, amely
ben a «főisten» mellett, egy vagy több mellék
istent imádnak. így a legtöbb vallás, melynek 
tiszta monoteizmusz a kiinduló pontja, az idők 
folyamán politeiztikussá vált. Természetesen azt 
mutatja a modern statisztika, hogy 1500 millió 
ember közül, mely a földünkön lakik, a legna
gyobb számmal a monoteisták bírnak; állítólag 
ezek közül 600 millió a brahmabuddhista, 500 
millió (úgynevezett!) keresztény, 200 millió (kü- 
lömböző fajtájú) pogány, 180 millió mohamedánus, 
10 millió izrealita és 10 millió teljesen vallás
nélküli. Az állítólagos monoteisták nagy számának 
teljes homályos az istenképzet íogalma vagy pedig 
az egy főisten mellett még több mellékistenben is 
hisz, mint például angyal, démon, ördög stb. Azt 
a sok formát, amelyben a monoteizmusz polifile- 
tikus módon fejlődött két főcsoportra tudjuk 
osztani, naturalisztikus és antropisztikus egyisten- 
ségre.

Naturalistikus moniteizmusz. A vallásnak 
e régi formája az isten megtestesítését egy fenséges, 
mindenek felett uralkodó természeti jelenségben 
látja. Mint ilyen már évezredek előtt imponált az 
emberiségnek mindenekelőtt a nap, a világitó és 
melegítő istenség, amelytől közvetlenül függ bizo-
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nyara minden organikus élet. A napkultusz (szola- 
rizmusz, vagy helioteizmusz), a modern természet
tudós előtt, az összes teisztikus természetbölcse
lettel a legkönnyebben olvad össze. Mert a mi 
modern csillagászati fizikánk és geogeniánk meg
győzött arról, hogy a föld a napnak elvált része 
és hogy később újra visszatér ölébe. A modern 
fiziológia megtanít arra, hogy az organikus élet 
első ősforrása a földön a plazmaképződés vagy a 
plazmodonía és hogy ez a szintézis a legegy
szerűbb anorganikus vegyületekből (a vízből, 
hidrogénből és ammóniákból vagy salétromsavból) 
csak a napvilág hatása következtében történik. A 
plazmodom növények primáris fejlődése után a 
szekundáris, ama plazmofagis állatok következtek, 
amelyek közvetve vagy közvetlenül általuk táp
lálkoznak és az emberi nem keletkezése is csak 
egy későbbi folyamat az állatvilág törzstörténeté
ben. Még a mi összes testi és szellemi ember
életünk, mint az összes többi organikus élet leg
végső alapjában visszavezethető a fényt és hot
árasztó napra. A tiszta ész világánál szemlélve a 
dolgokat, a napkultusz mint naturalisztikus rnona- 
teizmusz jelentkezik, mely sokkal jobban van 
megindokolva, mint a keresztények antropisztikus 
istentisztelete és más kulturnépeké, melyet az 
istent az emberalakban képzelik. Tényleg már 
évezredek előtt a napimádok már magasabb intel
lektuális és morális műveltségű fokon állottak, 
mint a más legtöbb teisták. A midőn én 1881-ben 
Bombayban voltam, a legnagyobb részvéttel kisér
tem a jámbor párzi lélekemelő ájtatösságát, ki a 
nap kelténél és nyugotnál tengerparton állva vagy 
kiterített szőnyegeken térdelve az érkező és távozó 
napcsillagnak tiszteletével adózott. (Indische Reise
briefe 4. kiadás, 56. oldal). Kevésbé fontos e 
szolarizmusznál, a lunarizmusz vagy zelenoteiz-Világproblémád. 19
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muss a holdkultusz ; ha egyes természeti népek a 
holdat mint egyedüli istenséget imádják, úgy e 
mellett legtöbbnyire a napot és a csillagokat is 
imádják.

Antropisztikus monoteizmusz. Az isten 
emberitése, az a képzet, hogy ő az emberhez 
hasonlóan néz, gondolkozik és cselekszik (bár a 
legfenségesebb formában is) mégis mint antro- 
morfisztikus monoteizmusz a legnagyobb szerepet 
játsza a művelődéstörténetben. Leginkább elő
térbe jön az a földközi emberi faj három nagy 
vallása, a régebbi mózesi, a középső keresztény 
és a legifjabb mohamedanus. A három nagy 
földközi tengeri vallás a legérdekesebb tenger 
áldásos keleti partján keletkezett, mind a hármat 
hasonló módon egy fantáziában gazdag, rajongó 
szemita faj alapította, és nemcsak belsőleg függ
nek össze e közös forrás által, hanem még belső 
vallásképzetük számos közös vonásai által. Mint 
a hogyan a kereszténység mitológiának legnagyobb- 
részét a régi zsidóságtól egyenesen átvette, úgy a 
ifjabbik izlám e két vallás közül sok örökséget 
nyert. Mind a három földközi vallás eredetileg 
tisztán monoteisztikus volt; mindnyájan később a 
legváltozatosabb politeisztikus átváltozásokon men
tek át, a mennél jobban közeledtek a Középten
ger sokféle lakóju partjaihoz és igy azután a 
többi földrészeken elterjedt.

A mozaiszmusz. A zsidó monoteizmusz, mint 
a hogy Mózes (1600. Kr. e.) megalapította az 
ókor oly vallásformája gyanánt szerepel, mely a 
legnagyobb fontosságot nyert, az emberiség er
kölcsi és vallásos fejlődésében. Kétségtelen, hogy 
ezt a nagy történeti értékkel már azért is kell 
adóznunk, mert a másik két, világot uraló föld
közi vallás belőle származott, Krisztus ép úgy 
áll Mózes vállán, mint később Mohamed Krisztus
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vállán. Ép igy az uj testamentum, mely rövid 
idő alatt, 1900 év óta a legmagasabban fejlett 
kulturnépek vallásalapját képezte, a tiszteletre
méltó ótestamentumra támaszkodik. Mindkettőnek 
összevéve, mint bibliának van hatása és oly el
terjedést nyert, mint semmi más könyv e világon. 
Tényleg még ma is a biblia bizonyos értelemben 
— a legrosszabb és legjobb részeinek különöse 
vegyüléke daczára ! — a «könyvek könyve». Ha 
azonban e történeti forrásokat elfogulatlanul vizs
gáljuk, úgy sok vonatkozás egészen máskép ala
kul, mint a hogyan tanítják. Még ebből is a 
mélyreható modern kritika és művelődéstörténet 
fontos eredményekkel szolgált, melyek az érvé 
nyes hagyományt alapjában megdöntik.

A monoteizmusz, a hogyan Mózes igyekezett 
ezt Jehova tisztelete által megalapítani és a hogy 
később a próféták nagy eredménynyel — a hébe
rek bölcsészei — kiképezték nagy és kemény 
küzdelmet kellett vívnia az uralkodó, régibb poli- 
teizmuszszal. Eredetileg Jehovát vagy Jáfét abból 
az égistenből származtatták, aki mint Moloch vagy 
Baal a legtiszteltebb keleti istenek egyike volt. 
(Zedhosz vagy Tifon az egyiptomiaknál, Saturnus 
vagy Kronusz a görögöknél.) A modern aszirio- 
logiának hires kutatásai «Babilóniáról és 
bibliáról» (Delitzsch és mások) megtanítottak arra, 
hogy a monoteisztikus Jafevallás Mózes, előtt 
már régen volt otthonos Babilóniában. Emellett 
azonban több isten magas tekintélyben maradott, 
és a «bálványokkal» való küzdelem a zsidókkal foly
tonosan tartott. Mindamellett elvileg Jehova meg
maradt az egyetlen istennek, aki Mózes tiz pa
rancsainak elsőjében határozottan kimondja: «Én 
vagyok az Ur, a te istened, ne imádj más istene
ket kívülem.»

A kereszténység. A keresztény monoteiz-19*
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musz anyja sorsában részesül, a mozaizmuszban 
is egy istenség csak mint teoretikus elv maradt 
meg, mig gyakorlatilag a politeizmusz legváltoza
tosabb formaiba változott át. Tulajdonképen már 
a szentháromságtanban, mely nélkülözhetetlen 
alapja gyanánt szolgál a keresztény vallásnak, 
feladta logikus utón a monoteizmuszt. A három 
személyt, akiket mint atyát, fiát és szentleiket 
külömböztetnek meg, három külömböző egyének 
és azok is maradnak (és pedig mint antropomor- 
fisztikus személyek!) mint a trimurti három indiai 
istensége (Brahma, Visnu, Siva), vagy mint a 
régi héberek szentháromsága (Anu, Bel, Ao). 
Ehhez járul az is, hogy a kereszténység legelter
jedtebb elfajuláséinál, mint negyedik istenség, szűz 
Mária mint Krisztus szeplőtlen anyja nagy szere
pet játszik; az elterjedt katolikus körökben sokkal 
fontosabbnak és befolyásolóbbnak érvényesül, 
mint az égi kormányzás három férfi tagja. A 
madonnakultusz nálunk tényleg olyan fontosságot 
nyert, hogy őt mint női monoteizmuszt szembe
állíthatjuk az egyistenség szokásos férfi formájával. 
A fenséges égikirálynő az összes képzetek között 
annyira van előtérbe (mint a hogyan számtalan 
madonnaképek és mondák bizonyítják), hogy a 
három férfiszemély miatta teljesen háttérbe szorul.

Nos azonban már régen a hivő keresztények 
fantáziájában mindenféle fajta szent sorakozott e 
legmagasabb égikormányzáshoz és zenélő angya
lok gondoskodnak arról, hogy az «örök élet» ne 
érezzen hiányt a konczertekben. A római pápák 
— a legnagyobb csalók, melyeket valaha csak egy 
vallás teremtett! — mindig arra törekednek, hogy 
szentté avatással ezen antropomorfisztikus égi zsan- 
dárságot megszaporitsák. A legbusásabb és leg
érdekesebb szaporodásban e különös paradicsom - 
társaság 1870 julius 13-án akkor nyert, mikor a
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vatikáni konzílium a pápákat, mint Krisztus hely
tartóját csalhatatlannak mondotta és ezzel őket 
istenek rangjára emelték. És ha ehhez még az 
általuk elismert «személyes ördögöt» is hozzá
vesszük és «a gonosz angyalokat», akik udvar
tartását képezik, úgy a pápaság a modern keresz
ténység legelterjedt formáinak a politeizmusz oly 
tarka képét nyújtja, hogy a görög Olimpos kicsiny
nek és szegényesebbnek látszik mellette.

Az izlám (vagy a mohamedán monoteizmus) 
az egyistenség legifjabb és legtisztább formája. A 
mikor az ifjú Mohamed (570 született) törzsének 
bálványimádását és a nesztorianusok keresz
ténységét megtanulta, akkor ő bár az alap
tanokat magáévá tette; de nem volt képes Krisz
tusban mást látni, mint egy prófétát Mózeshez ha
sonlóan. A szentháromság dogmájában csak azt 
találta, melyet elfogulatlan gondolkozásnál minden 
előitélettől megszabadult embernek találnia kell, 
egy észszerütlen hittételt, mely ép úgy nem illik 
össze eszünk alaptéelével, mint ahogy nincs ér
téke a vallás emelkedettségben A szeplőtlen szűz 
Máriának, mint «isten anyjának» imádása ő joggal 
ép úgy tekint hiú bálványimádásnak, mint a ké
pek és szobrok imádását. Minél tovább gondol
kozott róluk és minél jobban törekedett egy tiszta 
istenképzet felé, annál világosabbá vált előtte a 
főtételének bizonyossága ; «Isten, az egyetlen Is
ten» ; nincsenek más istenek kívüle. Természetesen 
Mohamed sem tudott megszabadulni istenképzet 
antropomorfizmuszától. Még az ő egyetlen istene 
is egy eszményített, mindenható ember, mint Mózes 
szigorúan büntető istene, ép úgy mint a Krisztus 
szelíd, szerető istene. De mindamellett meg kell 
engednünk azt az előnyt a mohamedus vallásnál, 
hogy itt is a történeti fejlődés menetében és a 
kikerülhetetlen elfajulás sokkal jobban őrizte meg
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a tiszta monotizmusz jellemét, mint a mózesi és 
a keresztény vallás. Ez még ma is látszik külső
leg hitük imaformában és prédikációiban, mint 
istenházaik építésében és díszítéseiben. Amint én 
1873-ban először voltam Keleten és a fenséges 
moschékat Kairóban és Szmirnában, Bruszszában 
és Konstantinápolyban megnéztem, igazi áhí
tattal töltött el a belső egyszerű és ízléses dí
szítése, a külsőnek felséges és egyúttal pompás 
építészeti dísze. Mily nemesek és fenségesek e 
moschék, ha őket a katolikus templomok többsé
gével összehasonlítjuk, melyek azt tarka képekkel 
és aranyczafrangokkal tulhalmozzák, kívülről az 
állatok és emberek figurái halmozzák túl! Ép oly 
fenségesek a korán halk, ájtatos és egyszerű imái, 
ha összehasonlítjuk a katolikus misék hangos, ér
telmetlen szózagyvalékával és a színházi bucsu- 
járásuk lármás muzsikájával.

Mixoteizmus (Ke vertistenség). E fogalom 
alatt az istenhitek ama formáit foglalhatjuk melyek 
keveredéseket tartalmaznak külömböző és sőt el
lentétes fajta vallásos képzetekből. Teoretikusan 
edd’g e legmeszebb elterjedtségü vallásformát nem 
fogadták el. Praktikus értelemben azonban a leg
fontosabb és a legsajátságosabb. Mert az emberek 
nagy száma, a kik egyá talábau vallásos képzete
ket alkottak, már rég időtől fogva és ma is mi- 
xotéisták\ istenképzetük tarkán keveredik a spe
ciális vallomásaiknak korai gyermeklelkükbe 
oltott hittételekkel és sok külömböző benyomások
kal, melyeket későbben kapnak más vallásformák 
találkozása által és amelyek az elsőt változtatják. 
Sok műveltnél ehhez még az öreg korban a böl
csészeti tanulmányok átalakító hatása és minde
nekelőtt a természet jelenségeivel való elfogulatlan 
foglalkozás, mely megmutatja a teisztikus hitképek 
semmiségét. Ezen ellentétes képzetek harcza, mely
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finoman érző kedélynek igen fájdalmas és gyak
ran az egész életen át befejezetlen marad, egy- 
rész az örökölt régi hittételek óriási hatalmát jelenti 
és másrészt a téves tantételhez való alkalmaz
kodást. A különös vallás, melyet a gyermeknek 
leikébe legzseng-bb korától kényszeríti ettek a szülők, 
lényegében mérvadó a tömegnél, ha csak nem 
egy későbbi hitvallomás által fordulat be nem 
áll. De itt is, az egyik vallásból való átlépése által 
a másikba, csak a nevek cserélődnek fel, csak 
egy uj külső czimébe, amelynek közelebbi vizsgá
lata által a legkülömbözőbb tarka meggyőződés és 
tévedések lappanganak. Az úgynevezett keresz
tények nagy száma nem monoteista (mint ahogy 
hiszik), hanem amfiteisták, triptoteisták vagy po- 
liteisták. De ugyanez áll az izlám és a mozaismusz 
hivőire is, mint a többi monoteiszikus vallásokra 
nézve is. Mindenütt fűződnek az eredeti «egy 
vagy három istenség» képzetéhez később szerzett 
hitképek az alárendel, istenekről: angyalokról, 
ördögökről, szentekről és más démonokról, sib. a 
külömböző teisták tarka keverékéről.

A teizmus lényege. A teizmusznak itt idé
zett összes formái tulajdonképeni értelmében — 
legyen bár naturaliszikus vagy antropisztikus for
májú, közösen az isten fogalma mint egy külvilá
glé (extramundarium) vagy természetfelettié (sup- 
ranaturale). Az isten mindig mint önálló lény áll 
a világgal, vagy a természettel szemben, leginkább 
mint a világ teremtője, fentartója és kormányzója. 
A legtöbb vallásban ehhez mint a személyes és 
még határozottaban az ember hasonló személyes 
Isten képzete járul. «Csak isteneiben látja az 
ember önmagát.»

Isteneik ezen antropomorfizmusza vagy egy 
lény antromorfisztikus képzete, mely az emberhez 
hasonlóan gondolkozik, érez és cselekszik, az
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istenhívők nagy számánál mértékadó, majd dur
vább és naivabb, majd absztraktabb és finomabb 
formában. Mindenesetre a teozofia legfejlettebb for
mája azt fogja állítani, hogy Isten, mint a legfőbb 
abszolút tökéletességű lény és így az ember tö
kéletlen lényétől teljesen külömböző, de a behatóbb 
vizsgálatnál lelkűknek és szellemi tevékenységük
nek mindketteje megmarad. Isten úgy érez, cse
lekszik és gondolkozik, mint az ember, még ha 
végtelenül tökéletesebb formában is

Az isten személyes antropizmusza a hívők 
nagy részénél oly természetes képzetté vált, hogy 
az emberileg személyesített isten képein és szob
rain nem akadnak meg és fantázia változatos köl
tészetén, amelyben isten emberi alakot ölt, tehát 
gerinczes állattá változik át. Sok mítoszban az 
istennek ez alakja más emlősök alakjává lesz, 
(majommá, bikává, oroszlánná stb.), ritkábban 
a madarak (sas, galamb, gólya) vagy más gerin
czes formájába (kígyókéba, krokodilusokéba és 
sárkányéba). A magasabb és absztrakt vallások
ban az isten e testi megjelenését feladják és istent 
«tisztán mint szellemet» test nélkül, tisztelik «Isten 
szellem és aki imádja, az őt szellemben és igaz
ságban imádja.» Mindamellett e tiszta szellem szel
lemi tevékenysége ugyanaz marad, mint az anto- 
pomorfisztikus istenszemélyé. Valóságban ezen 
immateriális szellem nem lesz testetlenné, hanem 
láthatatlannak, gáznemünek vélik. így az isten 
paradox képzetéhez úgy jutunk, mint egy «gáz- 
nemű gerinczes állatéhoz» (1866).

II. Panteizmus (az egymindenség tana) : Isten 
és világ egyetlen lény, az isten fogalma a termé
szetével, vagy a szubstanciáéval esik össze. Ez a 
panteisztikus világnézet elvileg az összes felsorolt 
és a többi lehetséges formáival a teizmuszszal 
éles ellentétben áll még, ha mindkét részről a
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találkozást és a tátongó mélységet áthidalni igye
kezzünk is. Mindig meg fog maradni közöttük az 
alapvető ellentét, hogy a teizmuszban az isten 
mint extramundanis személy, a természettel mint 
teremtő és fentartó áll szemben és kívülről hat 
rájuk, mig a panteísmuszhan az isten mint intra- 
mundanis lény, mindenütt maga a természet és a 
szubstancián belül mint «erő vagy energia» mű
ködik. Ez az utóbbi felfogás megegyezik ama 
legmagasabb természeti törvénynyel, melynek meg
ismerése a XIX. század legnagyobb diadalaihoz 
tartozik, a szubstancia törvénynyel. így tehát szük
ségszerűen a panteizmus ami modern természet
tudományunk világnézete. Természetesen még ma 
is van elég természettudós, aki ezt a feltételt meg
támadja és akik azt gondolják, hogy az ember 
régi teisztikus megítélése megegyeztethető a szub
stancia törvény panteisztikus alapgondolatával. De 
az összes ilyen irányzatok homályosak vagy kö
vetkezetlenek a gondolkozásban, ha általában 
őszintén és becsületesen igy gondolják.

Minthogy a panteizmusz a gondolkodó kul- 
turember tisztult természetszemléletéből származ
hatott, természetesen sokkal ifjabb, mint a teíz- 
musz, melynek legdurvább formái bizonyára már 
tízezer év előtt a legprimitívebb természeti népek
nél a legváltozatosb variácziókban kiképződött. 
Még ha a bölcsészet első kezdeteiben a legrégibb 
kulturnépeknél (Indiában, Egyiptomban, Kínában 
és Japánban) már több ezer évvel Krisztus előtt a 
panteizmusz csiráit elszóródva a külömböző val
lásformákban láthatjuk, de ennek határozott böl
csészeti foglalata csak a jón természetbölcsészek 
hilocoizmuszában lép fel először, Krisztus előtt a 
16. század első felében. A hellén szellem vi- 
rágzási korszakának mind e nagy szelleme felül
múlja a hatalmas miletoszi Anaximandrosz, aki a
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végtelen míndenség elvi egységét, (apeiron) mé
lyebben és világosabban határozta meg, mint mes
tere Tales és mint tanítványa Anaximenes. Nem
csak a Kozmosz eredeti egységének nagy gondola
tát, az összes jelenségek fejlődését, a mindent át
ható ősanyagét, nemcsak Anaxamandrosz mon
dotta ki már, hanem még a számtalan periodikusan 
keletkező és eltűnő világok változásának bátor 
képzetét is.

Még a klasszikus ókornak több következő 
nagy bölcsésze is, mindenekelőtt Demokritosz, 
Heraklitosz és Empedoklesz egyenlő vagy hasonló 
értelemben mélyen behatolva a természet és isten, 
test és szellem ama egységét fogták fel, mely a 
mai monizmuszunk szubstancia törvényében ha
tározott kifejezést nyert. A nagy római költő és 
természetbölcsész Lucretius Carus, az ő hires tan
költeményében De rerum natura magas külsői 
formában mutatta be. De ez az igazi természethü 
panteizmuszt csakhamar visszaszorították, Plato 
misztikus dualizmusa és különösen ama hatalmas 
befolyás, melyet idealisztikus bölcsészete, a ke
resztény tanokkal való összeolvadása által nyert. 
A mint azután a leghatalmasabb védő, a római 
pápa a szellemi világ uralmát megnyerte, a pan
teizmuszt hatalmasan elnyomták ; Giordano Brúnót, 
leglelkesebb képviselőjét 1600-ban február 17-én a 
Campo fiorén Rómában «isten helytartója» élve 
elégetette.

Csak a 17. század második felében a nagy 
Spinoza fejtette ki a panteizmus nagy rendszerét 
a legtisztább formában ; ő a dolgok összeségéül a 
tiszta szubstancia fogalmat állította fel, amelyben 
Isten és világ szétválaszthatatlan kapcsolatban 
vannak egymással. Nékünk Spinoza monisztikus 
rendszerének világosság, biztosságát, következetes
ségét már annál jobban kell megcsodálnunk, mint
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hogy e hatalmas gondolkozó 250 évvel ezelőtt 
mind ama tapasztalati alapokkal nem birt, melyeket 
mi a 19. század második felében nyertünk. Spinoza 
viszonya a későbbi 18 századbeli materialistákhoz 
és a mi 19. századbeli mai momszmuszunkhoz már 
az első fejezetben megbeszéltük. Ennek szélesebb 
elterjedéséhez, különösen a német szellemi életben 
mindenek előtt nagy költőnk és gondolkodónk
nak, Goethénék halhatatalan müvei járultak. Remek 
költeményei, «Gott und Welt,» «Prometheus,» 
«Faust,» s. i. t. a panteizmusz alapgondolatait a 
legtökéletesebb költői formákba burkolják.

A mi mai moniszmuszunk viszonyát a régebbi 
bölcsészeti rendszerekhez, valamint azok történeti 
fejlődésének legfontosabb alapvonásait a bölcsészet 
legkitűnőbb történeti áttekintésében Überweg Fri
gyes alaposan megmutatta (IX. kiadás Hintze 
Miksa feldolgozásában, Berlin 1902). Ennek ki
tűnő, világos áttekintését — bizonyos mértékben 
a «világrejtvények törzstörténetét és ezeknek meg
oldási kísérletét» — Schultze Frigyes (Drezda) 
adta a «bölcsészet törzsfájában*; egy «táblázati 
áttekintés a görög bölcsészet történetétől egész a 
mai napig» (Lipcse II. kiadás 1899).

Ateizmusz («az istenitetlen világnézet»). 
Nincsen isten és nincsenek istenek, ha e fogalom alatt 
személyes természetfeletti lényt értünk. Ez az 
«istennélküli világnézet» összeesik a mi monisz- 
tikus vagy panteisztikus természettudományunkkal ; 
csak más kifejezést ad neki, amennyiben negativ 
oldalát emeli ki, amely nem az. extramundanis 
vagy természetfeletti istenség léte. Ebben az ér
telemben Schopenhauer egészen helyesen azt 
mondja, «panteizmusz csak udvarias ateizmusz. A 
panteizmusz igazsága abból áll, hogy megszünteti 
isten és természet közötti dualisztikus ellentétet, 
mely abból a megismerésből fakad, hogy a világ
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saját belső erejénél és saját magánál fogva van. 
A panteismus tétele : isten és világ egy, csak 
udvarias fordulat abból a czélból, hogy az úris
tennek búcsút mondjunk*.

Az egész középkoron keresztül, a pápaság 
véres zsarnoksága alatt az ateizmus zt, mint a 
világnézet legborzasztóbb formáját tüzzel-vassal 
üldözték. Minthogy az «istennélkülit» az evangélium 
a gonoszszal tette azonossá és őt az örök életben 
— csupán «vallásnélküliség» miatt ! — az örök 
kárhozat pokolbüntetésével fenyegette, úgy meg
érthető, hogy minden jó keresztény az ateizmusz 
puszta gyanúját is kerülte. Sajnos, e felfogás még 
mindig él széles körökben. Az ateisztikus termé
szettudóst, aki az erejét és életét az igazság ku
tatásának szenteli, már előre minden rosszal azo
nosítják, a teisztikus templomjárogató ellenben, aki 
a pápai kultusz üres czeremoniáit meggondolás 
nélkül követi, már akkor is jó állampolgár, ha 
semmitsem gondolkozik hite folytán és e mellett 
a leggyalázatosabb erkölcsnek hódol. Ez a tévedés 
akkor fog eloszlani, ha a XX. században az ural
kodó babona hátrálni fog az észszerű természet
ismeret és a monisztikus meggyőződés, isten és 
világ egysége előtt.
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Tudás és hit.Monisztikus tanulmányok az igazság megismeréséről. Érzéki tevékenység és szellemi tevékenység. Hit és babona. Tapasztalat és kinyilvánulás.
Tartalom: Az igazság megismerése és forrása. Érzéki tevékenység és a képzetek társulása. Érzékek (aesteták) és a gondolkozás szervei (fronetták). Érzékek és speczifikus energiájuk. Ennek fejlődése. Az érzékiség bölcsészeié. Az érzékek megbecsülhetetlen értéke. Az érzéki ismeret határai. Hipotézis és vallás. Elmélet és vallás. Eivi ellentét a tudományos (természetes) és vallásos (természetfeletti) hit között. A természeti népek és kulturnépek babonája. Hitvallomások. Vallásnélküli iskolák. Őseink vallása. Spiritizmusz. Megnyilatkozás.
Minden igazi tudomány munkája az igazság 

felé törekszik. A mi igazi és értékes tudásunk 
reális természetű és képzetekből alakult, melyek 
igazán létező dolgoknak felelnek meg. Bár nem 
vagyunk képesek arra, hogy e reális világ leg
belső lényegét — a magánválót — megismerjük; 
de elfogulatlan és kritikai vizsgálódás és hasonlat 
meggyőz arról, hogy az agy normális alkatánál 
és érzékeinél a külvilág benyomásai minden ész
szerű embernél ugyanaz és hogy a gondolkozás
szervek normális funkciójánál határozott, mindig 
egyforma képzetet alkotunk, ezeket igazaknak ne
vezzük és emellett meg vagyunk győződve arról,
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hogy tartalmuk a dolgok megismerhető részeinek 
megfelel. Tudjuk azt, hogy ezek a tények nem 
képzelődések, hanem valóban létezők.

Ismeretforrások. Az igazság összes ismerete 
két külömböző, de lényegében összetartozó cso
porton alapul, mely az ember fiziológiáját képezi; 
először a tárgyak megérzésén, az érzékek segít
ségével és másodszor az igy nyeit benyomások
nak az alany ^^/társulásaival való kapcsolatai 
által. Az érzések műszereit az érzékszervek képe
zik (sensillák); azok a műszerek, melyek a kép 
zetet képezik és őket összekötik a gondolkozás 
szervei (fronetták). E utóbbiak a czentrális, az 
előbbiek pedig a periferikus idegrendszer részei, 
ama magasabb állatok legfontosabb és legfejlettebb 
érzékrészekéi, mely egyesegyedül eszközük annak 
összes lelki tevékenységeit.

Érzékszervek (sensillák). Az ember érzéki 
tevékenysége, amely minden ismeret első kiinduló 
pontja lassú folytonossággal a legrokonibb emlős
állatokéból (a primatesekből) fejlődött. Ezeknek 
érzékei a legmagasabb fejlettségű állatosztályban 
mindenütt egyenlően épültek fel lényegükben és 
funkcziójuk mindenütt ugyanazon fizikai és kémiai 
törvények szerint játszódik le. Mindenütt ugyan
azon történeti módon fejlődtek. Mint ahogy a 
többi más állatoknál, úgy a mamaliáknál is az 
összes érzéke* főrészei a bőrtakarónak és a felső 
bőr érzékeny sejtjeinek (epidermis), az összes 
érzékek ősei, melyek külömböző ingerekre való 
alkalmazkodás által (fény, hő, hang, chemopatosz) 
érték el speczifikus energiájukat. Valamint sze
münkben a retina pálczasejtecskéi és a hallósej- 
tecskék fülcsigánkban, úgy az szaglássejtek a mi 
orrunkban, az ingersejtek a mi nyelvünkön ere
detileg a felső bőr egyszerű, indiferens sejtjeiből 
származnak, melyek testünk egész felületén végig-
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vonulnak. Ezt a nagy fontosságú tényt a közvet
len megfigyelés az ember embrióin és ép úgy az 
állatokon is bebizonyíthatja. Ebből az ontogene- 
tikus tényből azonban teljes bizonysággal követ
kezik ama nagy horderejű filogenetikus eredmény, 
hogy a mi őseink hosszú törzstörténetében is a 
magasabb érzékszervek az ő specziális energiá
jukkal eredetileg az alacsonyabb állatok felső bő
réből keletkeztek, egy egyszerű sejtrétegből, amely 
még nem bírt különvált érzékkel.

A szinszilák specziflkus energiája. Az em
beri ismeretre nézve legnagyobb fontossággal bir 
az a tény, hogy testünk külömböző idegei képesek 
a külvilágnak teljesen külömböző minőségeit és 
csakis ezeket észrevenni. A szem látóidege csak 
fényérzést közvetít, a fül hallóidege csak hang
érzetet, az orr szaglóérzéke csak szagérzetet és 
igy tovább. Bármilyen ingerek érjék és inge
reljék is az egyes érzékeket, visszahatásuk mindig 
ugyanazt a minőséget tanúsítja. Az érző idegek e 
specziflkus energiájából, melyet a nagy fiziologus, 
Müller János méltatott először a maga nagy 
horderejében, nagyon téves következtetéseket von
tak. Különösen egy aprioriosztikus és dualisztikus 
ismeretelmélet részére. Azt állítják, hogy az agy 
vagy a lélek az ingerelt idegnek csak egy álla
potát veszi tudomásul és ebből semmitsem követ
keztethetünk az ingerlő külvilág létéről és minő
ségéről. A szkeptikus bölcsészet ebből azt a 
következtést vonta, hogy ez utóbbi is kétséges és 
a szélső ideálizmus nem csak ezt a valódiságot 
fogadja kétkedőleg, hanem egyszerűen tagadja; 
azt állítja, hogy a világ cssk a mi képzeteinkben 
létezik.

E tévedésekkel szemben arra akarjuk őket 
emlékeztetni, hogy a specziflkus energia eredetileg 
nem az egyes idegek szerzett és különös minő-
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ségei, hanem a felsőbőrsejtjeinek különös tevé
kenysége alkalmazkodása által keletkezett, amely
ben végződnek. A munkafelosztás nagy törvényei 
szerint, az eredeti, indifferens «börérzősejtek» kü
lömböző feladatokra fogtak, amelyek közül az 
egyik a fénysugarakat, a másik a hanghullámok 
benyomásait, egy harmadik csoport a szagló szub- 
stanciák kémikus benyomásait s i. t. vették fel. 
Hosszú idők folyamán, e külső érzőidegek a felső
bőrsejtek lassú fiziológiai változásait és morfolo- 
gikus tulajdonságait idézték elő és ezzel együtt 
az érző idegek is megváltoztak, melyek az általuk 
felvett benyomásokat az agyhoz vezették. A sze- 
lekczió lépésről-lépésre javította meg ama különös 
átalakulásokat, melyek jobbaknak bizonyultak és 
évmilliók alatt ama csodálatos eszközöket terem
tette, melyek mint szem és fül a mi legdrágább 
kincsünket képezik; berendezésük oly nagyszerűen 
czélszerü, hogy bennünket egy előre kigondolt 
alkotótér téves felfogásához vezethetne. Minden 
érzék különös tulajdonsága és speczifikus idegei 
csak szokás és gyakorlat utján — tehát alkal
mazkodás révén — fejlődött lassankint és aztán 
öröklés utján jutott generácziótól generáczióig. 
Rau Albert kitűnő müvében «Über Empfinden 
und Denken» (1896) ezt a felfogást kimerítően 
tárgyalta. Ott ép úgy tárgyalja a Müller-féle tör
vény helyes értelmezését a speczifikus érzőener
giáról, mint a hogy éleselméjével értekezik ennek 
vonatkozásairól az agyvelőhöz, és különös az 
utolsó fejezetben van egy kitűnő, Feuerbach vál- 
laira emelkedő «érzéki bölcsészet»; én teljesen 
csatlakozom ezen meggyőző fejtegetésekhez.

Az érzéki tapasztalat határai. Az ember 
érzéki tevékenységének bírálati összehasonlítása 
és a többi állatokénál is, fontos eredményekhez 
vezet, melyeket a 19. század alapos kutatásainak
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különösen a második felében — köszönhetünk. 
Különösen érvényes ez a két legmagasabb fejlett
ségű esztétikai érzékekre: a szemre és fülre. 
Ezek a gerinczesek törzseiben egy más is bo
nyolultabb szervezetet mutatnak, mint a többi 
állatoknál és ezeknek embriori és sajátságosabb 
módon fejlődnek. Az érzékeknek ez a tipikus 
ontogenezise és szerkezete az összes gerinczes 
állatoknál egy egységes törzsformától való örö
kösödést magyarázza. A törzsön belül azonban az 
alakulatok nagy változatosságát találjuk az egye
sekben és ezt az érzés éledajok alkalmazkodása 
határozza meg, az egyes részek csökkenő vagy 
gyakori használata szerint. Az ember, ha érzékei
nek kifejlődését vesszük szemügyre, semmiesetre 
sem mutatkozik a legtökéletesebb és legfejlettebb 
gerinczesnek. A madár szeme sokkal élesebb és 
sokkal nagyobb messzeségről különböztet meg 
apró tárgy akat, mint az emberi szem. Sok emlős
állat hallása, különösen a pusztákon élő patásoké, 
ragadozóké, rágcsálóké stb. sokkal érzékenyebb, 
mint az emberi és halk zajt sokkal nagyobb 
messzeségről vesz észre; ezt már nagy és moz
gékony lülkagylójuk is bizonyítja. Az éneklő 
madarak is zenei tehetséget illetőleg sokkal na
gyobb fejlettséget árulnak el, mint sok ember, a 
szaglóérzék sok emlősállatoknál, különösen ra
gadozóknál és csülkéseknél, sokkal jobban van 
kifejlődve, mint az embernél; ha a kutya finom 
szaglóorrát egy emberével hasonlithaná össze, 
úgy ő sajnálkozva tekintené az utóbbit. Még az 
alacsonyabb érzékekre vonatkozólag is, az izér- 
zékre, a nemi érzékre, a tapintó érzékre és hő
érzékre semmieseíre sem árul az ember leg
magasabb fejlettséget.

Mi természetesen csak ama érzéki benyomá
sokról ítélkezhetünk, melyekkel önmagunk bírunk.20Világproblémák.
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Nos azonban az anatómia sok állatnak testében 
oly érzékeket mutat, melyek mások, mint a mi 
ismert érzékszerveink. így a halak és más vizben 
élő alacson gerinczes állatok sajátságos érzékeket 
a bőrben, melyek különös érzőidegekkel vannak 
összefüggésben, a haloldalain jobbra és balra egy 
hosszú csatorna fut keresztül, mely a fej elején 
több ágas csatornába fut széjjel. E «nyálkacsa- 
tornákban» idegek vannak számos ágakkal, me
lyeknek vége sajátságos duczokkal vannak kap
csolatban. E kitágult «bőrérzékek» bizonyára a 
viz nyomásainak megkülömböztetéseinek vagy más 
sajátságainak a megismerésére szolgálnak. Néhány 
csoportot még más sajátságos érzékek jellemzik, 
melyeknek fontossága előttünk ismeretlen.

Már e tényekből is kiviláglik az, hogy a mi 
emberi érzéki tevékeny ségünk korlátolt úgy meny- 
nyiségi, mint minőségi tekintetben. Tehát a mi 
érzékeinkkel a szemnek és a tapintásnak mindig 
tulajdonságainak csak ama részét ismerhetjük 
meg, melyeket a külvilág tárgyai bírnak. De még 
a részleges tapasztalat is tökéletlen, amennyiben 
a mi érzékeink tökéletlenek és az idegek, mint 
tolmácsok csak a kapott benyomások fordítását 
adják át az agyvelőnek.

Az érzéki tevékenységnek ezen elismert töké
letlensége azonban ne akadályozzon meg bennün
ket, hogy műszereiben és különösen a szemben 
a legnemesebb szerveket tekintsük; az agyvelő 
gondolkozásai szervével egyetemben a természet 
legértékesebb ajándékát képezik az ember számára. 
Teljes igazsággal mondja Rau Albert (a. i. h.): 
«Minden tudomány végső pontjában érzéki meg
ismerés» ; az érzékek adatait nem mellőzik ezek
ben, hanem megmagyarázzuk. Az érzékek a mi 
első és legjobb barátaink; sokáig az ész fejlődése 
előtt mondják az érzékek az ember mit cseleked-
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jék és mit kerüljön. Aki az érzékiséget tagadja 
oly czélból, hogy veszélyeit kikerülje, az ép oly 
esztelenül és dórén cselekszik, mint az, aki sze
meit kiszakítja, mert egyszer gyalázatos dolgokat 
is láthatna; vagy mint az, aki kezeit levágja, 
mert fél, hogy egyszer mások jószágát is meg
érintheti. Teljes joggal nevezi tehát Feuerbach az 
összes bölcsészeket, az összes vallásokat, intéz
ményeket, melyek az, érzékiség elveinek ellent
mondanak, nemcsak téveseknek, hanem alapjában 
romboló hatásuaknak. Érzékiség nélkül nincs isme
ret! «Nihil est in intellectu, quod non fuerit in 
sensu.» (Locket) Hogy mily nagy érdemeket nyert 
újabb időben a darwinizmus az érzéki tevékeny
ség mélyebb megismerése és helyes méltatása 
körül, már 25 évvel ez előtt «Über Ursprung und 
Entwickelung der Sinnöswerkzeuge» (Bonn 1878) 
czimü előadásomban megmutatni igyekeztem.

Hipotézis és vallás. A magasan fejlett kul- 
turember ismeretvágya nem elégszik meg a kül
világ hiányos ismeretével, melyet tökéletlen érzék
szervei által nyer. Sokkal inkább arra törekszik, 
hogy az érzéki benyomásokat, melyeket általuk 
nyert, ismereféküvé avassa; átváltoztatja őket a 
nagy agy velő'érzéktömegébe, a speczifikus érzéki 
benyomásokba, és ezeket társulás utján összeköti 
ennek gondolatcsomóiban képzetekké; a képzet 
csoportok további lánczolata utján végre össze
függő tudáshoz jut, de ez a tudás mindig hiányos 
marad és ki nem elégítő, ha csak a fantázia nem 
pótolja a megismerő ész elégtelen kombináczióit 
és társulás az emlékezés képeinek társulása utján 
távoleső ismereteket egy összefüggő egységgé nem 
olvasztja. E közben uj, általános képzetalakulatok 
keletkeznek, melyek először megmagyarázzák a 
tapasztalt tényeket és az «ész okozati szükség
leteit» kielégítik. 20,
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A képzetek, melyek a tudás hiányait betöltik 

vagy helyükre lépnek tágabb értelemben «vallás
nak» nevezhetnők. így történik ez folytonosan a 
mindennapi életben. Ha mi egy tényt nem ismerünk 
tisztán, úgy azt mondjuk: Azt hiszem. Ebben 
az értelemben még a tudományban is kénytelenek 
vagyunk hinni, vagy gyanítjuk vagy elfogadjuk, 
hogy bizonyos viszony van két esemény között, 
bár mi őket biztosan nem ismerjük. Ha pedig 
emellett az okok ismeretéről van szó, úgy akkor 
hipotézist alkotunk magunknak. Ilyenkor a 
tudománykan csak olyan hipotézisek lehetnek 
érvényesek, melyek az emberi ismeret képes
ségein belül létezhetnek és amelyek nem ellent
mondóit az ismert tényekkel. Ilyen hipotézis a 
fizikában például az éterrézgesek tana, a kémiá
ban az atomok feltétele és vállfajaik, a 
biológiában az élő plazma molekuláris szerke
zete s. i. t.

Elmélet és hit. Az összefüggő jelenségek 
hosszabb sorozatának magyarázatát közös ok el
fogadásával elméletnek nevezzük. Az elméletnél 
is, ép úgy mint hipotézisnél is a hit (tudományos 
értelemben!) nélkülözhetetlen ; mert a költői fan
tázia itt is áthidalja az űrt, melyet az ész a dol
gok összefüggésének megismerésében szabadon 
hagyott. Az elméletet tehát mindig csak úgy te
kinthetjük, mint az igazság felé való közeledést; 
meg kell vallanunk, hogy később egy más, jobban 
megokolt elmélet kiszoríthatja. E bevallott bizony
talanság daczára az elmélet minden igazi tudo
mány részére nélkülözhetetlen marad ; mert ez a 
tényeket csak az okok elfogadásával magyarázza 
meg. Aki az elméletet teljesen mellőzni akarja és 
a tudományt csupán a «biztos tényekből» akarja 
felépíteni (mint ahogy ezt gyakran megteszik a 
korlátolt elméjüek, a modern u, n. «exakt termé-
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szettudományokban»), az ezzel az okok megisme
rését mellőzi és igy az ész okozati szükségessének 
kielégítését.

A nehézkedés elmélete az csillagászatban 
(Newton), a kozmologikus gázelmélet a kozmo- 
geniában (Kant és Laplace) az energiaelv a fizi
kában (Mayer és Helmholtz), az atomelmélet a 
kémiában (Dalton), a rezgéselmélet az optikában 
(Huygens), a sejtelmélet a szövedéktanban (Schlei
den és Schwann), a descendens elmélet a bioló
giában (Lamarck és Darwin) első rangú, hatalmas 
elméletek ; nagy természetjelenségek egész világát 
magyarázzák igy közös ok elfogadása révén terü
letük minden tényei részére és ama bizonyítás 
által, hogy az összes jelenségek ugyanabban 
összefüggnek és szilárd, ebből az okból eredő 
törvények igazgatják. Emellett azonban lényegében 
az ok ismeretlen maradhat, vagy pedig egy pro
vizórikus hipotézis lehet. A «nehézségi erő» a 
nehézkedő elméletben és a kozmogeniában, maga 
az «energia» az anyaggal való viszonyában, az 
éter a fénytanban és elektromosságban, az atom 
a kémiában, az élő plazma a sejttanban, az át
öröklés a fejlődéstanban — ilyen és hasonló alap
fogalmakat a többi nagy elméletekben skeptikus 
bölcsészet tisztán hipotéziseknek, mint tudományos 
hit eredményeinek tekinthetik. De ezek, mint 
olyanok nélkülözhetetlenek számunkra, a mig egy 
jobb hipotézis őket nem pótolja.

Hit és babona. Egészen más természetűek 
mint e tudományos hit formái, ama formák, me
lyeket a külömböző vallásokban a jelenségek ma
gyarázatára használnak és egyenesen hitnek sző
kébb értelemben (!) jelölik. De minthogy e két 
hitforma, a természettudomány «természetes hit» 
és a vallás «természetfeletti hitét» nem ritkán fel
cserélik és igy bonyodalom keletkezik, ezéit czél-
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szerű, sőt szükséges, hogy elvi ellentéteiket élesen 
hangsúlyozzuk. A «vallásos» hit állandóan a 
csodák hite és mint ilyen az ész természetes hité
vel kiegyenlithetetlen ellentétben áll. Az utóbbival 
ellentétben természetfeletti eseményeket állít fel és 
igy ezt «hitfölöttiének jelölhetjük mely a babona 
szó eredeti formája. E babona és az észszerű hit 
között a külömbség éppen abból áll, hogy termé
szetfeletti jelenségeket és erőket el fogad, melye
ket a tudomány nem ismer és nem enged meg, 
melyek téves tapasztalatok, és hamis fantázia 
képek által lettek alkotva ; a babona igy ellen
mondásban van a tisztán megismert természettörvé
nyekkel és mint olyan észszerütlen.

A természetnépek babonája. Az etnológia 
nagy haladásai által a XIX. században a babona 
változatos formáinak bámulatos sokasága lett 
előttünk ismeretessé, mint ahogy még ma a durva 
természetnépeknél létezik. Ha ezeket egymás 
között összehasonlítjuk és a korábbi idők megfe
lelő mitológiai képzeteivel, úgy sokféle ana
lógia keletkezik, gyakran közös eredet és végre 
egy egyszerű ősforrás mindnyájuk részére. Ezeket 
az ész okozati szükségleteiben találjuk, az ismeret
len jelenség utáni magyarázókban az oki megta
lálása után. Különösen ama mozgó jelenségre ér
vényes ez, melyeket mint veszélyek fenyegetőz
nek és amelyek félelmet keltenek, mint villám és 
dörgés, földrengés, holdfogyatkozás s. i. t. Ilyen 
természeti jelenségek okozati magyarázatának 
szükségességét már a legalacsonyabb fokú termé
szetnépeknél találjuk és ezt primaris ősüktől örö
költék. Ez ép igy van sok egyébb gerinczesnél. 
Ha a kutya ráugat a holdra vagy egy harangra, 
melynek nyelvét mozogni látja vagy a zászlóra, 
mely leng a szélben úgy ő nemcsak félelmet árul 
el, hanem ezen ismeretlen jelenség oka megisme-
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réservaló homályos törekvését is. A kezdetleges 
természeti népek durva valláskeletkezései, gyö
kerükben — öröklés utján — a primaris ősö
kében lelhetők, részben az őskultuszban, a kü
lömböző kedély szüklétekben* és a hagyományossá 
vált szokásokban.

A kulturnépek babonája. A modern kultur- 
népek vallásos hitképzeteit, melyek számukra a 
legnagyobb szellemi tulajdont képezik, gyakran a 
természeti népek «durva babonái» fölé szokták 
helyezni, dicsérik azt a nagy haladást, melyet a 
felvilágosodott kultúra az utóbbinak mellőzésével 
elért. Ez nagy tévedés / Elfogulatlan kritikai vizs
gálatnál és hasonlatnál megláthatjuk, hogy mind
kettő csak a «vallás különös alakja» is csak a 
külső burok által külömbözik e két vallás egymás
tól. Az ész világos fényénél a legszabadelvűbb 
egyházvallások megtisztult csudahite — ameny- 
nyiben ezek világosan megismert és a szilárd ter
mészettörvényeknek ellentmond — csak észszerű * 
babonának látszik ép úgy mint a kezdetleges fe- 
tisvallás primitiv kisértethite amelyre azok oly 
büszkén letekintenek.

Ha mi ezen elfogulatlan álláspontról egy 
kritikai pillantást vetünk kulturnépeknek jelenleg 
uralkodó hitképzeteire, úgy őket mindenünnen 
hagyományos babonáktól látjuk körülvéve. A 
keresztény hit a teremtésről, az isteni szenthárom
ságáról, Mária szeplőtlen fogantatásáról, a meg
váltásról, Krisztus feltámadásáról és mennybe
meneteléről s. i. t. ép olyan tiszta költészet és az 
észszerű természetismerettel ép úgy nem hozható 
összhangzásba, mint a mohamedán és mózesi, 
a buddhista és vramai vallás külömböző dogmái. 
E vallások mindegyike kétségtelen igazságot képez 
az igazi «hivő» élőit és közöttük mindegyik a 
másik vallásban eretnekséget és káros tévedést
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lát. Mennél inkább tartja magát egy bizonyos 
vallás az egyetlen üdvözítőnek — a «katolikus» 
— és mennél jobban védik meg, mint szív 
legbelső dolgát, természetesen annál inkább 
kell a többi vallásokkal harczolni és annál fana- 
tikusabban alakulnak a félelmetes hitháboruk, 
melyek a kultúrtörténet legszomorubb lapjait ké
pezik. És a «tiszta ész elfogalatlan bírálata» 
mégis arról győz meg minket, hogy mind e külöm
böző vallásíormák egyformán igaztalanok és ész
szerűdének, a költői fantázia termékei és a kriti
kát an természetűek. Az észszerű tudománynak őket, 
mint a babonát kell megvetnie.

Hitvallás (konfeszió). A mérhetetlen kár, 
melyet az észszerütlen babona már évezredek óta 
a hivő emberiségnek okozott nem mutatkozik 
sohol sem jobban mint a «hitvallomások örökös 
harczai» között. Az összes harczok között, melyet 
a népek tüzzel-vassal indítottak egymás ellen, a 
vallásháborúk voltak a legvéresebbek ; az ellensé
geskedés összes formái között, melyek családok 
és egyesek boldogságát szétdulták, a vallásosak, 
a hitkülömbségből fakadóak még ma is a leg
gyűlöletesebbek. Csak gondoljunk a sok millió 
emberre, melyek a keresztény hittéritésben és ül
dözésben az izlám és a reformáczió hitharczaiban 
az inquiziczió és boszorkányszerekben éltüket el
vesztették. Vagy gondoljunk csak a szerencsétlenek 
még ama nagyobb számára, melyek hitkülömb 
ségek miatt családiharczba jutottak. Tekintélyüket 
a hivő polgárok előtt is, állásukat pedig az állam
ban veszítették el, vagy pedig hazájukból kellett 
kivándorolniok. A legveszedelmesebb hatást akkor 
gyakorol a nyilvános hitvallás, ha a kulturállam 
politikai czéljaival van összefüggésben és mint 
«hittant» az iskolákban kényszerrel tanítják. A 
gyermek eszét már korán eltérítik az igazság
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megismerésétől és a babonához vezetik. Minden 
emberbarát tehát a minden eszközzel igyekezzék 
életbe léptetni vallásnélküli iskolát mint a modern 
észállam legértékesebb intézményét.

Őseink hite. Azt a nagy értéket, melynek 
még ma is a legszélesebb körökben a vallásos 
tanításnak tulajdonítanak nemcsak a visszamaradt 
kulturállam valláskényszerüsége és ennek az 
egyháztól való függése határozza meg, hanem 
még a régi hagyományok súlya is és külömböző 
fajta «kedélyszükséglet» is. Ezek között különösen 
az az ájtatos tisztelet van nagy hatással, melylyel 
a vallásos hagyományok legszélesebb köreiben 
adóznak «őseink szent vallása» iránt. Az elbeszé
lések és költemények ezreinek éppentartását mint 
szellemi kincset és mint szent költeményeket di
csérik. És mégis csak elfogulatlan gondolkozás 
szükséges a vallás története felől, hogy meggyő
ződjünk ama hatásos képzetek képtelenségéről. 
Az uralkodó evangéliumi egyháztan a tizenkilen- 
czedik század második felében lényegében egészen 
más mint az első századbelié és ez megint más, 
mint a tizennyolczadik századbelié. Az utóbbi meg 
nagyon külömbözik őseink vallásától a tizenhe
tedik, de még inkább a tizenhatodik században. 
A reformációt, mely a lenyűgözött észt a pápaság 
zsarnoksága alól felszabadította, természetesen az 
utóbbi, mint eretnekséget üldözi; de a pápaság 
vallása is egy évezreden belül teljesen megvál
tozott.

És mennyire külömbözők a keresztelt ke
resztények vallása a pogány szülőiétől! Minden 
önállóan gondolkozó ember saját, többé-kevésbé 
«személyes vallását» önmaga alkotja és ez mindig 
külömbözik az atyjáétól ; mert kora egész művelt
ségének hatása alatt él. Mennél jobban megyünk 
vissza a művelődéstörténetben, annál inkább lát-
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juk tarthatatlan babonának «őseink hitét,» melynek 
formái állandóan átalakulnak.

Spíritizmus. A babonák egyik legbámulatra- 
méltóbb formája az, amelyik még ma is ami kul- 
turvilágunkban csodálatos szerepet játszik, a spi- 
ritizmusz, az okkultizmusz, a modern szellemvallás. 
Ép oly idegenszerü, mint sajnos tény az, hogy 
még ma is a müveit kulturember millióit teljesen 
uralják ezek a sötét babonák; sőt egyes kiváló ter
mészettudósok sem voltak képesek ettől megsza
badulni. Számtalan spiritisía folyóirat terjeszti ezt 
a kisértethitet a legmeszebb körökben és a legfi
nomabb társaságaink sem szégyelik azt, hogy 
szellemeket idéznek, melyek kopognak, Írnak, tu
dósításokat közölnek a túlvilágról s. i. t. A spi- 
ritista körökben gyakran hivatkoznak arra, hogy 
tekintélyes természettudósok is hódolnak a babo
nának. Németoiszágban ezeket bizonyítandó töb
bek között Zöllnert és Fechnert emlegetik Lipcsé
ben, Angliában Wallacet és Crookest Londonban. 
Ez a sajnos körülmény, hogy ez ily kiváló fizi
kusokat és biológusokat tévesztette meg, ezt meg
magyarázza részben fantáziájuk túlzottsága és 
bírálati hiánya, részben a merev dogmák hatalmas 
befolyása, melyet ferde neveléssel cseppegtetnek 
be már legzsengébb korukban a gyermeki agyba. 
Külömben is a hires spiritista előadásoknál Lip
csében, amelyen a fizikusokat Zöllnert, Fechnert 
és Weber Vilmost a hires bűvész Slade tévesztett 
meg, ez utóbbinak csalása napvilágra került ; 
Sladet magát mint becstelen csalót leleplezték és 
megbüntették. Mig a többi összes esetekben is, 
amelyekben a «spíritizmus állítólagos csodáit,» 
alaposan meg lehetett vizsgálni, rendesen kisebb 
vagy nagyobb finom csalódás volt az eredmény 
és az u. n. «médiumok» (rendesen nő szemé
lyeket), részben mint csalókat leleplezték, részben
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mint ideges személyeket, szokatlan ingerültségük
ről ismerték fel. Az állítólagos telepátiájuk (és az 
«észbeli messzehatások anyagi közvetítés nélkül») 
ép úgy nem léteznek, mint a szellemek hangjai, 
a kísérletek óhajai s. i. t. Ama élénk jellemzéseket, 
melyek Duprel Károly és más ilyen spiritisták 
ilyen szellemjelenségekről adnak, a szabad fantá
zia működésein alapulnak, mely kapcsolatban van 
a fiziológiai tudás és bírálat hiányával.

Kinyilatkozás (revelatió). A legtöbb vallás 
változatos külömbségük daczára közös alapvonás
sal bírnak, melyek széles köreikben a leghatal
masabb támaszuk egyikét képezi; ők a lét rejtvényét 
állítják, melynek megoldása természetes utón az 
ész segítségével nem lehetséges és amelynek meg
oldására természeti utón, a kinyilatkoztatás által 
képesek; ebből vezetik le a dogmák vagy hitté
telek érvényességét, melyek mint «isteni törvények» 
az erkölcstant elrendezik és amelyek az életmódot 
meghatározzák. Ilyenfajta isteni ihletek képezik a 
számos legendák és mítoszok alapját, melynek 
atnopisztikus eredete kézzelfogható. Bár az isten, 
aki nékik «kinyilvánul,» gyakran ezen emberi 
alakban jelenik meg, hanem a villám és dörgés 
között, viharban és földrengésben, az égő bokorban 
vagy a fenyegető felhőkben. De magát a kinyil- 
vánulást, melyet ő a hivő emberfiának ad, minden
esetben antropisztikusan hiszik, mint képzetek és 
parancsok tudósítását, melyet ép úgy formuláznak 
és kimondanak, mint ahogy normális utón a nagy 
agyvelő kérge által és ahogy az ember torka 
által történik. Az egyiptomi és indiai vallásokban, 
a görög és római mitológiában, a talmudban és 
koránban, úgy az uj, mint az ó testamentumban 
— ép úgy gondolkoznak, cselekednek és beszél
nek az istenek, mint az emberek és a kinyilvánu- 
lásokban, amelyekben ők a lét titkait leleplezik, a
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sötét világrejtvényeket megoldani akarják, az em
beri fantázia költészete. Az az igazság, amelyet a 
hivő bennük lel, emberi találmány és a «gyermeki 
hite» ezen észszerűden kinyilvánulásoknak, babona.

Az észszerűbb megismerés igazi kinyilvánu- 
lását, tehát az igazi forrását csak a természetben 
találhatjuk. Az igazi tudás gazdag kincse, mely 
az emberi kultúra legértékesebb kincsét képezi 
egyes-egyedül a tapasztalatból fakadt, melyet a 
kutató ész a természet megismerése által n>ert és 
az ész következései által, melyet ö e tapasztalati 
képzetek helyes társulása által alakított. Minden 
eszes ember a normális agyvelejével és normális 
érzékeival a természet elfogulatlan szemlélete által 
nyeri ezt a kinyilvánulást és ezzel megszabadul 
ama a babonáktól, melyeket a vallás kinyilvánulás 
ráhalmozott.



TIZENHETEDIK FEJEZET.

Tudomány és kereszténység.Monisztikus tanulmányok a tudományos tapasztalat és a keresztény kinyilvánulás közötti harczról. A történeti metamorfózis négy korszaka a keresztény vallásban. Ész és dogma.
Tartalom: Növekedő ellentét a modern természetismeret és keresztény világnézet között. A régi és az uj vallás. Az észszerű tudomány megvédése a keresztény babona ellen. Első sorban a pápa ellen. A kereszténység négy fejlődéskorszaka. I. Az őskereszténység (három századon át). A négy kanonikus evangélium. Pál levelei II. A pápaság (az egyházkereszténység). A művelődés visszafejlődése a középkorban. Az egyház történeti hamisításai. Pápaság és tudomány. Pápaság és kereszténység III. A hitújítás. Luther és Calvin. A felvilágosodottság korszaka. IV. A 19. század álkereszténysége. A pápa hadüzenete az ész és tudomány ellen : I. A csalhatatlanság. II. Enciklikák. III. Szeplőtlen fogantatás.
A távozó 19. század kiemelkedő jellemvoná

sához a növekedő ellentét tartozik a tudomány 
és kereszténység között. Ez egészen természetes 
és szükségszerű; mert ugyanolyan mértékben, 
amelyben a modern természetismeret diadalmas 
haladásai a korábbi századoknak az összes tudo
mányos hódításait felülmúlta, ama összes misztikus 
világnézetek tarthatatlansága lett nyilvánvalóvá, 
melyek az észt az u. n. kinyilvánulás igájába 
akarták hajtani; és ehhez tartozik a keresztény-
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vallás is A mennél biztosabban bizonyítottuk be 
modern csillagászat, fizika, kémia által a meg
dönthetetlen természettörvények egyeduralmát a 
mindenségben, a modern zoo’.ogia, botanika és 
antropologia által törvények érvényességét az or
ganikus természet egész birodalmában, annál 
jobban tiltakozik a keresztény vallás a dualista 
metafizikával egyetemben, hogy e természettörvé
nyek érvényességet az u. n. «szellemi életben» 
elismerjék, tehát az agy fiziológia egy részében.

Ezt a nyilvánvaló, áthidalhatatlan ellentétet a 
modern tudományos és a keresztény világnézet 
között senki sem bizonyította be világosabban, 
bátrabban és megdönthetetlenebbül, mint a 19. 
század legnagyobb teológusa Strauss Dávid Fri
gyes. Utolsó vallomása: «Der alte und der neue 
Glaube» (1872 14. kiadás 1900) a becsületes 
meggyőződésnek és a jelenkor mindama összes 
műveltjeinek általánosan érvényes kifejezése, akik 
a kikerülhetetlen összetűzést a nevelt, az uralkodó 
kereszténység hittanai és akik a modern termé
szettudomány magától érthető, észszerű kinyil- 
vánulásait belátják ; mindazoknak, kik bátorságot 
éreznek arra, hogy az ész jogával a babonák 
igényei ellen tiltakoznak és akik bölcsészeti szük
ségletet éreznek az egységes természeti világnézet 
után. Strauss mint bátor becsületes szabadgon
dolkozó inkább volt képes arra, hogy a «régi és 
az uj vallás» legfontosabb ellentéteit megvilágítsa. 
A két ellentét közötti teljes kibékülhetetlenséget, 
mindkettő közötti vallásharcz elkerülhetetlenségét 
— «életre halálra» — filozófiai oldaláról Hart
mann Ede bizonyította be a kereszténység meg- 
hasonlásáról irt érdekes müvében (1874).

Ama számos munkák között, mely a 19. 
század folyamán a kereszténységnek lényegének 
és tanainak tudományos birálatát előmozdították,
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a következőket kell kiemelnünk : Strauss Dávid 
«Das Leben Jesu für das deutsche Volk» (1864 
11. kiadás, Bonn 1890). Feuerbach Lajos: «Das 
Wesen des Christentums» (1841 4. kiadás 18:3). 
Deregla Pál (Desjardin P.): «Jesus von Nazareth, 
von wissenschaftlichen, geschichtlichen und ge
sellschaftlichen Standpunkte dargestellt.» (Lipcse, 
1894.) Verus S. E.: «Vergleichende Übersicht der 
vier Evangelien.» (Lipcse 1897.)

Ha Strauss és Feuerbach müveit és Drasser 
János: «Die Geschichte der Conflikte zwischen 
Religion und Wissenschaft» (1877) czimü mun
káját elolvasták, úgy feleslegnek látszhatik arra 
nézve, hogy e tárgy részére egy külön fejezetet 
szenteljünk. Mindamellett hasznos és szükséges 
lesz, hogy itt e nagy harcz története menetére egy 
pillantást vessünk és pedig azért a küzdő egyház 
támadásai a tudományra nézve általában és a 
fejlődéstanra nézve különlegesen a legújabb idő
ben élessé és veszélyessé váltak. Még sajnos a 
szellemi elernyedés is, amely újabban érvényesül, 
valamint a reakczió növekedő árja a politikai, 
szocziális és egyházi területen csak arra valók, 
hogy ezt az veszélyeket élessebbé tegye. Ha valaki 
kételkednék abban, úgy csak olvassa el, a keresz
tény szinodus újabb tárgyalásait a német biro
dalmi gyűléssel. Vele sok világi kormány törek
vése van összhangzásban, hogy a papi seregekkel, 
természetes halálos ellenségével lehetőleg jólábon 
éljen, tehát, hogy ennek igájába hajtassa magát: 
mint közös czél lebeg előttük az, hogy a szabad 
gondolat és a szabad tudományos kutatást el
nyomják, avval a szándékkal, hogy e módon, a 
legkönnyebben biztosítsák a korlátlan uralmát.

Hangsúlyoznunk kell azt, hogy ez alkalom
mal a tudomány és az ész kénytelen védekezésé
ről a keresztény egyház éles támadásai és hatal-
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mas csapatai ellen van szó és nem pedig, hogy 
az első jogtalan támadásairól a második ellen. 
Első sorban a pápaság vagy ultramontanizmusz 
ellen kell tiltakoznunk, mert ez az «egyedüli 
üdvözítő» és «mindnyájuk részére kijelölt» kato
likus egyház nem csak nagyobh és hatalmasabb 
mint a többi keresztény vallás, hanem még azzal 
az előnynyel is bir, hogy kitünően szervezett 
központja is van és felülmúlhatatlan politikai 
ravaszsága. Többször halljuk a természettudósok
tól és a tudomány más embereitől azt a véle
ményt hangoztatni, hogy a katolikus babona nem 
rosszabb, mint a természetfeletti vallás többi 
formái, és hogy a «vallásnak a csalóka alakjai» 
mindennyien egyenlő mértékben ellenségei az 
észnek és a tudománynak. Általános elméleti elv
ben igaz ez az állítás, de a praktikus következ
ményekre nézve téves; mert a pápai egyház 
czéltudatos és kíméletlen támadásai a tudomány 
ellen, a néptömegek lustaságán és esztelenségén 
alapulnak, és hatalmas szervezetük miatt sokkal 
sulyasabbak és veszedelmesebbek, mint a többi 
más vallásokéi.

A kereszténység fejlődése. Hogy a keresz
ténység óriási kulturális fontosságát, különösen 
pedig hogy elvi ellentétét az ész és tudomány 
ellen kellőleg méltassuk, futólagos áttekintést 
kell nyújtanunk történeti fejlődésének legfon
tosabb részeiről. Négy főkorszakot külömböz- 
tetünk meg benne: I. Az őskereszténységet (az 
első három évszázad). II. Pápaságot (12 évszád 
a 4-iktől egész a 15-ik századig). III. A refor- 
mácziót (három századon át, a 16-ik — 18-ik század).
IV. A modern álkereszténységet (a 19. században).

I. Az őskereszténység magába foglalja az első 
három századot. Krisztus maga, a nemes ember
szeretettől -áthatott próféta és rajongó a klasszi-
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kus kulturmüveltségnek színvonala alatt állott; csak 
zsidó hagyományokat ismert, nem hagyott hátra 
egyetlen sort sem. A világismeret magas állapo
táról, amelyre a görög bölcsészet és természet
tudomány már fél évezreddel előbb emelkedett, 
nem volt sejtelme sem. Amit tehát róla és eredeti 
tanairól tudunk, azt az uj szövetség legfontosabb 
Írásaiból merítjük: Először a négy evangéliumból, 
másodszor Pál leveleiből. A négy kanonikus evan
géliumról tudjuk azt, hogy 325-ben a niceai zsi
naton 318 összegyűlt bibornok ellentmondó, hamis 
kéziratok halmazát kikeresték, amelyet az első 
három században Írtak. A tágabb szavazó listára 
40, a szükebbi evangélkusra 4 jutott. Minthogy 
a czivódó, boszuval telt bibornokok nem tudtak 
megegyezni a kiválagotásban, elhatározták, hogy 
a kiválogatás isteni csoda által fogják elvégez
tetni : Az összes könyveket az oltárra rakták és 
imádkoztak, hogy a hamis, az embertől szárma- 
zottak alól maradjanak, az igaziak, az isten^ által 
suggalmazottak isten asztalára jussanak. És ez 
tényleg megtörtént! A három sinoptikus evangé
lium (Máté, Marcus, Lukács — mindhárman nem 
önmaguk írták, hanem utánuk írták a 2 ik szá
zad kezdetén —) és az egészen külömböző ne
gyedik evangélium (állítólag János után, a 2-ik 
század közepén állították össze), mind a négy az 
isten asztalára ugráltak, és nos igazi (ezerszeresen 
ellentmondó!) alaptanaivá lettek a keresztény hit
tannak. Ha a modern hitetlen azt a könyvszök- 
dösést el nem hinné, úgy arra emlékeztetjük, 
hogy az ép oly hihető asztaltánczoltatást és 
szellemi kopogást még ma is a müveit spiritiszták 
milliói elhiszik; és a hivő keresztények milliói 
még ma is ép úgy vannak meggyőződve a hal
hatatlanságukról, holtuk utáni feltámadásáról és 
az isten szentháromságáról — dogmákról, melyekVilágproblémák. 21
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sem többé sem kevésbé nem mondanak a tiszta 
észnek, mint ama csodálatos szökdelő evangéliumi 
kéziratok. Ezekről többet értesít az angol teológus 
Saladin (Stawart Ross) éles, újabban sokat 
emlitett müvében: «Jehovas gesammelte Werke 
Eine kirtische Untersuchung der jüdisch-kristlichen 
Religionsgebäudes auf Grund der Bibelforschung» 
(1896).

Ezen evangéliumok szerint ismeretesek a 
legfontosabb kutforrások Pál 13 külömböző (leg
inkább hamisított!) levelei. Pál igazi levelei (az 
újabb kritika szerint csak négy: a rómaiakhoz, a 
galatziabeliekhez és a két korintusbeli) mindnyájan 
régebken leírottak, mint a 4 kanonikus evangé
lium és kevesebb csodamondákat tartalmaznak, 
mint az utóbbiak : és inkább igyekeznek, mint az 
utóbbiak arra, hogy észszerű világnézettel egye
sítsék. Az újkor felvilágosodott teológiája ideális 
kereszténységét inkább Pál leveleire alapítja, mint 
az evangéliumokra, úgy hogy ezt úgyszólván 
palinizmusznak nevezték. Pál apostol fontos sze
mélyisége, aki sokkal több világismereitel és prak
tikus értelemmel birt, mint Krisztus, az antropo
lógiai bírálat részére még annyiben is érdekes, 
hogy a két vallásalapitó fajeredete azonos. Pál 
szülői (az uj történeti kutatás következtében) közül 
az atyja görög, az anyja zsidó származású volt. 
E két faj keveredése, melyek eredetileg nagyon 
külömbözők (bár mindketten ugyanazon species
beliek homo medeterranus!) igen gyaktan a tehet
ség és a jellemtulajdonságot eredményeznek, mint 
ahogy sok példa bizonyítja az régibb időben és a 
jelenben. A sémiták plasztikusan keleti fantáziája, 
és az áriafaj nyugati bírálati elméje gyakran 
kedvezően kiegészítik egymást. Ezt láthatjuk Pál 
tanaiban is, mely majdnem nagyobb befolyást 
nyert, mint a legrégibb őskeresztényvallás. Ezért
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tehát a palizmuszt joggal nevezték el uj jelenség 
gyanánt, kinek atyja görög bölcsészet és anyja a 
zsidó vallás volt; hasonló vegyületet mutat az 
uj platonizmusz.

Krisztus eredeti tanairól és czéljáról — vala
mint életének sok fontos oldaláról — annál jobban 
váltak el a küzdő teológusok véleményei, a men
nél jobban a történeti kritika (Strauss, Feuerbach, 
Bauer, Renan stb) a megközelíthető igazságokat 
kellően megvilágította és elfogulatlan következte
téseket vontak abból. Bizonyára megmaradt belőle 
az általános emberi szeretet legnemesebb elve, és 
az ebből származó legmagasabb etikai alaptétel: 
az «arany szabály», melyeket már évszázadokkal 
Krisztus előtt ismerték és gyakoroltak fv. ö. 19. 
fejezetI). Külömben az első századok őskeresz
tényei legnagyobbrészt tisztán kommunisták voltak, 
részben szocziáldemokraták, akiket Németország
ban a mai törvények szerint vérrel-vassal elpusz
títottak volna.

II. A pápaság. A «latin kereszténység» vagy 
pápaság, a «római katolikus egyház», gyakran 
ultramontanizmusz, székhelyük szerint vatikaniz- 
mus vagy rövidesen pápaságnak jelölve, az em
beri kultúrtörténet összes jelenségei közül a leg
nagyszerűbb és legcsodálatosabb, elsőrangú világ- 
lörténeti nagyság; az idők viharjainak daczára 
még ma is a leghatalmasabb befolyással bir. A 410 
millió keresztény közül, mely jelenleg él a földön, 
a nagyobbik rész, t. i. 225 millió a római és csak 
25 millió a görög katolikus vallás hive és 110 
millió protestáns. 1200 év lefolyása alatt a negye
dik századtól a tizenhatodikig, a pápa Európa 
szellemi életén úgyszólván uralkodott és azt meg 
is mérgezte; ellenben Ázsia és Afrika nagy val
lásrendszereiben csak kis területet nyert. Ázsiában 
a buddhizmusz még ma is 503 milliót számlál,21*
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Brahma vallása 138 milliót, az ízlam 120 milliót. 
A pápaság világuralma a középkori sötétség jelle
gét viseli; halálát jelenti az összes szabad szel
lemi életnek, minden igazi tudomány visszafejlő
dését, minden tiszta erkölcsiség bukását. Ama 
fényes virágzásból, amelyre az ókor emberi szel
lemélete emelkedett Krisztus előtt az első évszá
zadokban halála után, a pápaság uralma idején 
oly fokra sülyedt, hogy az igazság megismerését 
illetőleg csak barbárságnak nevezhetjük. Bár dicse
kednek azzal, hogy a középkorban a szellemi élet 
más oldalai gazdag kifejtést nyertek, költészet és 
képzőművészet, skolasztikus tudás és patrisztikus 
bölcsészet, de ez a kulturtevékenység az egyház 
szolgálatában élt és a szabad szellemi kutatásnak 
nem emeltetésére, hanem elnyomására szolgált. A 
kizárólagos előkészületet a «túlvilág ismeretlen 
örök élete» felé, a természet megvetését, a tanul
mányozásuk mellőzését, mely elvileg összenőtt a 
keresztény vallással, a római hierarchia szentté 
avatta. Csak a 16. században, a reformatio létesí
tett változást a jobb élet felé.

A kultúra visszafejlődése a középkorban. 
Nagyon messzire vezetne el bennünket ha mi azt a 
keserves visszafejlődést akarnok jellemezni, amelyet 
az emberi kukura és erkölcs tizenkét századon 
keresztül szenvedett a pápaság szellemi zsarnok
uralma alatt. Legélesebben a legnagyobb és a 
szellemesebb hohenzollerni herczeg egyik tétele 
jellemzi. Nagy Frigyes ítéletét ebben a tételben 
foglalta egybe: A történet tanulmányozása által 
arra a meggyőződésre jutunk, hogy Nagy Konstan- 
tinusztól kezdve egész a reformatio videjéig, az 
egész világ megörült. Ezen őrültségi korszak pom
pás, rövid jellemzését (1878-ban) Büchner L. adta: 
«Über religiöse und wissenschaftliche Weltan
schauung» czimü müvében. A ki jobban érdek-
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lődik iránta, azokat Ranke, Draper, Colp, Swo
boda történeti müveihez utasítjuk. Az igaz jellem
zést, melyet ezek és más elfogulatlan történetírók 
a keresztény középkor borzalmas állapotairól nyúj
tanak az összes becsületes történeti kutatás meg
erősíti és a kultúrtörténeti emlékek, melyeket ez 
az emberi történet e legszomorubb korszaka hátra
hagyott. Müveit katolikusokat, kik becsületesen 
kutatják az igazságot, nem bírjuk eléggé e forrá
sok tanulmányozására figyelmeztetni. Ezt annál is 
inkább kell hangoztatnunk, mert még ma az 
egyházi irodalom nagy befolyással bir; a régi 
fogást, hogy a tények durva elferdítése által és 
csodamondák találmányai által hivő népet elbolon- 
ditsák, ma még mindig a legnagyobb eredmény
nyel alkalmazzák; csak Lourdresra és ostrieri 
szent Kazánra (1844, megújítva 1890) emlékez
zünk. Hogy mennyire hamisították meg az igaz
ságot magukban a tudományos müvekben is, 
erről az egyházi tanár Jansen János történész 
(a frankfurti egyetemen) feltűnő példája mutatja: 
sokat olvasott müve (különösen a német nép 
történet, a középkortól kezdve, számos kiadásban 
megjelent) a leghihetetlenebb, legdurvább történeti 
hamisításokat mutatják. A jezsuitáknak e hazug
ságai egy színvonalon áll az esztelen német nép 
könnyühivőségével és bírálatlanságával, amely 
ezeket kézpénz gyanánt elfogadja.

Pápaság és tudomány. A történeti tények 
közül, melyek a legvilágosabban bizonyítják az 
egyház gyalázatos szellemi zsarnokságát, bennün
ket az igazi tudomány energikus és következetes 
legyőzése érdekel legjobban. Ezt bár elvileg már 
a kereszténység kezdetén úgy határozták, hogy 
ez a hitét az ész fölé helyezte és az utóbbinak 
legyőzését követelte az előbbi által; még pedig 
azáltal, hogy az egész földi életet csak előkészü-
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letnek tekintették a koholt «túlvilág» részére, 
tehát igy megvonta a tudományos kutatás értékét. 
De az utóbbi tervszerű és hatásos legyőzése mégis 
csak a 4. század elején kezdődött, különösen a 
gyanús nizeai zsinat után (325), melyen Konstan
tinos császár elnökölt — «;zzz£p>-nak nevezett, 
mert ő a kereszténységet államvallásá emelte és 
Konstantinápolyi alapította — emellett egy semmire
kellő jellem, hamis hízelgő és sokszoros gyilkos. 
Hogy mily határozottan volt a pápaság a harczában 
minden önálló tudományos gondolkozás és kutatás 
ellen, azt a középkori természetismeret keserves 
állapota és irodalma bizonyítja. Nem csak a gazdag 
szellemi kincseket, melyeket a klasszikus ókor ha
gyott hátra, pusztították el legnagyobbrészt vagy az 
elterjedését meggátolták, hanem kinzóeszközök és 
máglyák gondoskodtak arról, hogy minden eret
nek, azaz minden önálló gondolkozó észszerű gon
dolatait magánál tartsa. Ha ezt nem tette, úgy el 
kellett készülnie arra, hogy élve elégetik, mint 
ahogy a nagy monisztikus bölcsészszel Giordano 
Brunnoval, a reformátorrá! Húsz Jánossal és az 
igazság más hirdetőinek százezreivel történt. A 
tudomány története a középkorban minden oldalról, 
megtanít arra, hogy az önálló gondolkozás és az 
empirikus, tudományos kutatás a mindenható 
pápaság befolyása alatt tizenkét századon át 
igazán teljesen rejtve maradt.

Pápaság és kereszténység. Mindaz, amit 
az igazi kereszténységben és alapitójáaak és nemes 
utódjainak értelmében becsülünk és amit e vallás 
elmaradhatatlan bukásában a mi uj, tiszta mo
nisztikus világnézetünkben megmenteni igyekszünk, 
etikai és szocziális alapon nyugszik. Az igazi 
humanitás elvei a toleranczia aranyszabályát, az 
emberszeretet a szó legmagasabb és legnemesebb 
értelmében a kereszténységnek mind ezen fény-
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oldalait bár nem ő találta fel először, de mégis 
hatásosan érvényesült abban a kritikai korszakban, 
amelyben a klasszikus ókor bukásnak indult. De 
a pápaság értette a dolgát, amikor mindezen eré
nyeket éppen megfordította és a mikor emellett a 
régi czéget, mint czimtáblát megőrizte. A keresz
tény szeretet helyébe lépett a fanatikus gyűlölet 
az összes többi más hívők ellen; vérrel-vassal 
kiirtották nemcsak a pogányokat, hanem még ama 
keresztény ágazatokat is, amelyeket a jobb belá
tásuk arra birt, hogy tiltakozva emeljenek szót 
a pápaság egyházi babonái ellen. Európában min
denütt uralkodtak az eretnek törvényszékek és 
számtalan áldozatot szedtek, kiknek kínjai a ke
resztény testvéri szeretettől áthatott kínzóknak 
különös gyönyürüséget okozott. A pápai hatalom 
magaslatán dühöng kíméletlenül évszázadokon 
keresztül mindaz ellen, amely hatalmának útjában 
állt. A hírhedt inquisitorok között Torquemada 
(1481 — 1498) által Spanyolországban magában 
nyolczezer eretneket élve elégettek, kilenczvenezret 
vagyonuk megvonásával a legérzékenyebb egyházi 
vezeklés mellett büntettek meg, mig Hollandiában
V. Károly uralkodása alatt az egyházi vérszomjló
ságnak legkevesebb 50 ezer esett áldozatul. És 
mig a megkínzott emberek jajja töltötte meg 
a levegőt, addig Rómában, amelynek az egész 
keresztény világ adóval tartozott, a fél világ gaz
dagsága összegyűlt és isten állítólagos helytartói 
és segédei a földön hemperegtek (akik nem ritkán 
szintén a legmesszebbmenő ateizmusznak hódol
tak !) a kéj és bűn minden nemével. «Milyen 
előnyöket», mondja a frivol és szifiliszes X. Leó 
pópa gúnyosan, «szerzett nekünk ez a Krisztus 
mesel» Emellett az európai társadalom állapota 
az istenfélelem és egyházi düh daczárt, a leg
rosszabb fajtájú volt. Feudalizmusz, rabszolgaság,
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istenkegyelmesség és papság uralkodott az egész 
országban és a szegény heloták örültek, ha fel
építtették silány kunyhóikat szellemi és világi el
nyomóik és kizsákmányolóik kolostorainak és 
várainak területén. Ma még szenvedünk e szomorú 
idők és állapotok maradékai és utóhangjai miatt, 
amelyben a tudomány művelőjétől és magasabb 
szellemi műveltségről csak kivételképen, titokban 
lehetett szó. «Tudatlanság, szegénység, babona 
egyesültek az erkölcstelen hatással a tizenegyedik 
században létrejött cölibátusnál, hogy az végleges 
pápai hatalmat mindjobban megerősítsék.» (Büch
ner 1. m. h.). Kiszámították, hogy a pápaság 
hatalma alatt tiz millión felül estek áldozatul a 
«keresztény szeretet» hitgyülöletének: és még hány 
milliót öltek meg titokban, melyet a cölibátus, 
gyónás és a lelki kényszert követelt a pápai telj
hatalom legkárosabb és legátkosabb intézményei! 
A «hitetlen» bölcsészek, akik adatokat gyűjtöttek 
isten léte ellen, a legerősebb bizonyítások egyikét 
mellőzték, azt a tényt, hogy «Krisztus római 
helytartója» tizenkét évszázadon át büntetlenül a 
legborzasztóbb bűnöket és ocsmányságokat «Isten 
nevében» megtehette.

III. A reformáció. A kulturnépek története, 
melyet mi világtörténetnek szoktunk nevezni, a 
a harmadik főkorszaka «az újkor», a keresztény 
egyház reformációjával kezdődik, ép úgy, mint 
a második a kereszténység alapításával és ezt he
lyesen nevezzük úgy, mert a reformációval újra 
megkezdődik a «lenyűgözött ész újjászületése», 
tudomány újjáéledése, melyet az egyházi pápaság 
vaskeze 12 évszázadon erőszakosan fogva tartott. 
Mindenesetre az általános műveltség elterjedése a 
könyvnyomtatás által már a tizenötödik század 
közepén kezdődött és ennek végén nagy esemé
nyekkel találkozunk, mely a «renaissanceszal»
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egyetemben a művészettel a tudomány is meg
kezdődött, igy első sorban Amerika felfedezését 
köszönhetjük, mely az akkor létező világnézetet 
alapjában megdöntette ; igy a föld első körüluta- 
zása Magéiban által, mely az első empirikus ma
gyarázatát adta gömbölyű alakjáról (1522); az uj 
világrendszer megalapítása Kopernikus által (1593). 
De 1517 október 31-én, amikor Luther Márton 
95 tételét a wittembergi kolostor fakapujára szö
gezte, világtörténeti nappá lett; mert ezzel felpat
tant a börtön vasajtaja, amelylyel a pápai ön
kényuralom 1200 éven át zárva tartotta a lenyű
gözött észt. A nagy reformator érdemeit, aki 
Wartburgban a bibliát lefordította részben túlbe
csülték, részben kicsinyelték ; joggal mutattak arra, 
hogy a többi reformátorokkal hasonlóan a leg
sötétebb babonában maradt. így Luther egész 
életén át nem birt megszabadulni a biblia merev 
szóhitétől; hanem védelmezte a feltámadás tanát, 
az öröklött bűnt és a predesztinácziót, a vallás 
feloldhatóságát s. i. t. Kopernikus hatalmas szellemi 
munkáját dőreségnek tekintette, mert a bibliában 
«Józsua a napot állította meg és nem a földet». 
Korának nagy politikai átalakulásaihoz, különösen 
a nagyszerű, jogos parasztmozgalmaihoz nem 
értett. Még rosszabul áll a dolog a fanatikus re
formátorral, Calvinnal, Genfben, aki (1553-ban) a 
lángelméjü spanyol orvost, Servettot elégetettette, 
mert a szentháromság esztelen hitét megtámadta. 
Általában a fanatikus hívők a reformált, egy
házban sajnos nagyon is gyakran jártak pápai 
halálos ellenségük véres nyomdokában, mint ahogy 
ezt még ma is megteszik. Sajnos óriási vérengzé
sek követték a reformatiot: a Bertalan éjjel és 
Francziországban a Hugonották üldözése, véres 
eretnek hajsza Itáliában, hosszú polgárháborúk 
Angliában, a 30 éves háború Németországban,
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De mindamellett megmarad mégis a tizenhatodik 
és tizenhetedik századnak az a dicsősége, hogy 
a gondolkozó emberi szellemnek először nyitott 
újra szabad utat és az uralkodó pápaság által 
lenyügzött észt újra felszabadította. Csak ez által 
volt lehetséges a kritikai bölcsészet külömböző 
irányainak kibontakozása és a természettudomány 
uj utjai, amely révén azután a következő tizen- 
nyolczadik század a «felvilágosodottság százada» 
megtisztelő czimét szerezte.

A 19. század álkereszténysége. A keresz
ténység történetének negyedik és utolsó korsza
kát, a 19. századot szembehelyezzük elődjeivel. 
Ha az utóbbiban a «felmlágosodottság» minden 
oldalról a kritikai bölcsészetet előmozdította és ha 
énnek természettudományi feléledése a legerősebb 
tapasztalati fegyvereket adta nekünk, vagy a hala
dás mindkét irány felé a mi 19. századunkban 
mégis nagyon hatalmasnak látszik; az emberi 
szellem egészen uj korszaka kezdődik ezzel, 
melyet a monisztikus természet bölcsészet fejlődése 
jellemez. Már ennek kezdetén lerakták az uj 
antropologia alapját (Cuvier összehasonlító ana
tómiája által) és egy úgy biológiáét (Lamarck böl
csészeti zoológiája által), E két nagy francziát 
csakhammar hasonló nagyságú németek követték 
Baer, a fejlődéstörténet alapitója (1838) és Müller 
János (1834) mint a morfológia és a fiziológia 
úttörője. Az utóbbinak egyik tanítványa, Schwann 
Todor, 1838 Schleidennel egyetemben megalapította 
a sejtelméletet. Már előbb is Lyell (1830) termé
szeti alapon magyarázta a föld fejlődésének ter
mészetes okait és ezzel megállapította a mi boly
gonk részére a mechanikus kozmogoniát, melyet 
Kant 1755-ben párosán megtervezett. Végre Mayer 
Róbert és Helmholtz (1842) az energiaelvet meg
állapította és ezzel a nagy szubstancia mása-
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dik kiegészítő részét adta, melynek első ré
szét az anyag megmaradását már Lavoisié fe
dezte fel. Mind e mély bepillantásokra a természet 
belső lényegébe 40 évvel később Darwin koro
náját helyezte, az uj fejlődéstana által, mely a 19. 
század legnagyobb természetbölcsészeti eseménye 
(1859).

Nos hogy viszonylik a természettudomány 
hatalmas, minden megelőzőt felülmúló haladása a 
modern kereszténységhez ? Először e két főirány 
közötti külömbségek természetszerűen mind na
gyobbak lettek, a konzervatív pcipascig és a ha
ladó protestantizmusz között. Az ultramontanis 
egyház (!) (— és vele kapcsolatban az ortodox 
«evangélikus szövetkezet» —) természetesen a 
szabad szellem ama hódításai ellen a legerősebb 
ellentállással kellett tiltakozniok ; tántorirhatatlanul 
maradtak meg merev betüvallásuk mellett és az 
ész okvetetlen alávetését követelik a dogmával 
szemben. A liberális protesztantizmusz ellenben 
mindjobban igyekezett a monisztikus panteizmusz 
felé és arra törekedett, hogy mindkét ellentétes 
elvet kibékitse; arra törekedett, hogy a tapaszta
latilag bebizonyított természettörvények elkerül
hetetlen elismerését összekapcsolja a belőle szár
mazott bölcsészeti következtetéseket egy tisztult 
vallásformával összekösse, amelyben természetesen 
a tulajdonképeni vallástanból úgy szólván semmi 
sem maradt meg. A két szélsőség között számos 
kompromiszum kísérletek mozogtak; de ebből 
mindjobban az a szilárd meggyőződés terjedt el 
mindjobban, hogy a dogmatikus kereszténység el
vesztette minden talaját és csak értékes etikai tar
talmát tudnak a XIX. száza i uj monisztikus val
lása részére megmenteni. Minthogy az uralkodó 
keresztény vallás külső formája tovább élt, mint
hogy a politikai haladás daczára az állam prak-
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tikus szükségleteivel mindig gyorsabb kapcsolatba 
jutott, elterjedt ama müveit körök vallásos meg
győződése, melyet mi csak álkereszténységnek 
nevezhetünk és amely alapjában igen sajnos 
vallásos hazugság.

Azt a nagy veszedelmet, mely az igazi 
meggyőződés és a modern álkeresztényél  ̂hamis 
vallomásai közötti összetűzést okozza, többekközött 
Nordau Miksa jellemezte: «Die conventionellen 
Lügen der Kulturmenscheit» czimü érdekes müvé
ben (1883. XII. kiadás 1886).

Az uralkodó álkereszténység nyilvánvaló ha
zugságai között az észszerű természetismeret ha
ladása részére nagyon értékes, melynek leghatal
masabb ellenfele, a pápaság az állítólagos maga
sabb szellemi magaslat álarczát levette és az önálló 
tudománynak, mint olyannak «élet-halál harczot» 
üzent. Ez három fontos hadüzenetben történt az 
ész ellen, melynek kétségtelenségeért és határo
zottságáért a modern tudomány és kultúra Krisztus 
«római helytartójának» csak hálával adózhatik. 
I. 1854. deczember havában a pápa Mária 
szeplötlenségét kinyilvánította, II. tiz évvel később 
1864-ben a «szent atya» végleg kiátkozta a híres 
az enciklikábau az egész modern czivílizáciot és 
szellemi műveltséget; az idecsatolt sillabuszban fel
sorolta és kiátkozta az összes észtörvényeket és 
bölcsészeti elveket, melyeket modern tudományunk 
mint napnál világosabb igazságoknak ismert el. 
III. Végre hat évvel később 1870 julius 13-án be
tűzte a czivakodó templomfejedelem a Vatikánban 
butaságát, a mennyiben maga és összes elődjei 
részére a pápaságba a csalhatatlanságot igényelte. 
A római kúriának ezt a győzelmét őt nappal 
később tudtára adták a bámuló világnak 1870. 
julius 18-án, azonban a hires napon, a melyben 
Francziaország, Poroszországnak hadat üzent! Két 



hónappal később a pápa világi hatalmát e harcz 
következtében megszüntették,

A pápa csalhatatlansága. A pápa e három 
igen fontos okirata a 19. században oly nyilván
való ökölcsapás volt az ész ellen, hogy még or
todox katolikus egyházon belül is a legnagyobb 
kételyt szülte. Amint a vatikáni zsinaton 1870. 
julíus 13. a csalhatatlanság dogmáját megszavazták, 
az egyházfejedelmeknek csak háromnegyed része 
szavazott e mellett, t. i. 451 szavazott mellette 
601 közül; ezek közül még sok más érsek hiány
zott, aki távol akart maradni e veszedelmes sza
vazástól. Eközben nyilvánvalóvá lett, hogy az 
okos és szimatos pápa jobban számított mint a 
vonakodó «higgadt római katholikusok,» mert a 
könnyen hivő, műveletlen néptömegekben ez 
óriási minden meggondolás nélkül, vak követőkre 
talált.

A pápaság egész története, mint ahogy az 
esetleges hullámzások ezrei mozgatták, mint ahogy 
kézzelfogható történeti adatok által megczáfolha- 
tatlan, a tudományos kutatónak, mint a hazugság 
és csalás tömkelegé jelenik meg, mint egy kímé
letlen törekvés ez korlátlan szellemi uralom és 
világi hatalom felé, mint ama összes magas er
kölcsi küldetés hazug letagadása, melyet az igazi 
kereszténység tanít: emberszeretet és türelem, 
igazság és szemérem, szegénység és lemondás. 
Ha a pápák és a római egyházfejedelmek hosszú 
sorát, melyekből választották, az igazi tiszta 
keresztény erkölcs mértéket vesszük alapul, úgy 
tisztán láthatjuk, hogy ezeknek nagy száma gya
lázatos szemfényvesztők és csalók voltak. Sokan 
közülük semmirekellő gazemberek. A legismertebb 
történeti tények nem akadályozzák meg azt, hogy 
még ma is a müveit hivő katholikus milliói hisznek 
a szent atya csalhatatlanságában, melylyel önmaga
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tisztelte meg magát; nem akadályozzák ezt, hogy 
még ma is utaznak protestáns fejedelmek Rómába 
a «szent atyához» (a legveszedelmesebb ellensé
gükhöz !), hogy ott tiszteletükkel adózzanak; nem 
akadályozzák azt, hogy a német birodalmi tanács
ban e «szent szemfényvesztő» segédei és alsegédei 
a német népek sorsa felett határozzanak ■— hála a 
hihetetlen politikai tehetet’ensegének és kritikátlan 
szavahihetőségének — !

Enciklika és sillabus. Az említett három nagy 
tett közül, amely által a római pápaság a 19. 
század második felében korlátlan uralmát megmen
teni és megerősíteni igyekezett ránk nézve legfon 
tosabb az enciklika és sillabus kihirdetése (1864. 
deczember); mert ezen érdekes iratokban az észt 
és tudományt minden önálló működéstől megtiltják 
és korlátlan alárendelését a «hit egyedül üdvözi- 
tése» alá, tehát a csalhatatlan pápa rendelete alá 
helyezi. Azt a nagy feltűnést, melyet ez a ha
tártalan szemtelenség az összes müveit és önálló 
körökben előidézett, megfelelt az enciklika óriási 
tartalmának; kulturális és politikai fontosságának 
kitűnő jellemzését Draper adta a vallás és tudo
mány közötti összetűzés történetében (1875).

Szűz Mária szeplőtlen fogantatása. Ke
vésbé fontos, mint ez enciklika és mint a pápa 
csalhatatlanságának dogmája, a szeplőtlen fogan
tatás dogmája. Azonban nemcsak a római egyház 
is erre a hittételre alapítja a legnagyobb súlyt, 
hanem még az ortodox protestánsok egy része is 
(pld. az evangélikus szövetség). Az úgynevezett 
«immakulata eskü,» tehát a hit «eskü alatti bi
zonyság tétele» még ma is milliónyi katolikus 
előtt szent kötelességnek látszik. Sok hivő ezzel 
kétféle fogalmat hoz kapcsolatba ; azt állítják, hogy 
a szeplőtlen szűz Mária anya ép úgy foganatosi
tatott a szent lélek által, mint önmaga. E szerint
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tehát ez a különös isten a legbensőbb viszonyban 
úgy az anyjával, mint a leányával; igy tehát saját 
apósa volt (Saladin). A kritikai és összehasonlitó 
teológia újabban bebizonyította azt, hogy ez a 
mítosz is, a többiekhez hasonlóan nem . eredeti, 
hanem régibb vallásokból, különösen a buddhiz- 
muszból lett átvéve. Hasonló mondákat találunk 
már évszázadokkal Krisztus sz. e. Indiában, Per
zsiában, Kis-Ázsiában és Görögországban. Ha a 
királyi lányok vagy más magas rangú szüzek, a 
nélkül, hogy tényleges házasságot kötött volna, 
egy gyermekkel lettek megáldva, úgy a törvény
telen gyermeknek atyját istennek vagy félisten
nek, tehát a misztikus «szent léleknek» tulajdo
nították.

A szellem és test különös adományait, melyek 
által a szerelem gyermekei gyakran a közönséges 
embergyermekei fölött kitűnnek, részben az át
öröklés utján magyarázták. Ilyen kiváló «istenfiak» 
úgy ókorban mint középkorban nagy becsben 
álltak, még a modern czivillizáczió erkölcstára 
bűnnek rójja fel a törvénytelen gyermeket. Még 
inkább vonatkozik ez «Isten leányaira,» bár e 
szegény. lányok ép oly ártatlanok atyjuk bűneiben. 
Külömben mindenki tudja aki csak gyönyörködött 
a klasszikus ókor szép mvthologiában, hogy a 
görög «istenek» és istennők állítólagos fiai és 
leányai a tiszta emberi faj legjobban megközelítette 
legmagasabb emberi faj eszményi típusát, csak 
gondoljuk a nagy törvény és a még nagyobb 
számú törvénytelen családjára Zeusnek az istenek 
atyjának és igy tovább (V. ö. Shakespeare).

Ami pedig szűz Mária különleges foganta
tását illeti a szent lélek által, úgy az evangéliumok 
maguk világosítanak fel róla. Mindkét evangélium, 
amely róla tudomást ád, Máté és Lukács egyhan
gúlag elmondják, hogy a zsidó szűz Máriát elje-
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gyezte József ácsmester, de közreműködése nélkül 
terhes lett és pedig a «szent lélek» által. Máté 
világosan megmondja (I. lap 19.) : «József pedig 
az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará 
őtet gyalázatba keverni; akará őtet titkon el
hagyni.» Csak akkor nyugodott meg, mikor az 
«ur angyala» tudtára adta: «Ami ő benne fogan- 
tatott az szent Lélektől vagyon.» Részletesebben 
meséli el Lukács (cap. 1. 36—38) a «gyümölcsoltó 
boldogasszonynak» a Gábor arkangyal által kö
vetkezésképen : «A szent Lélek száll te reád és a 
magasságban lakozó Istennek ereje árnyékoz 
meg tégedet» — amelyre Máriáé képen válaszolt: 
«Imhol vagyon az Urnák szolgáló leánya: legyen 
nékem a te beszéded szerint.» Tudvalevő dolog, 
hogy Gábor arkangyal e látogatását és hirdetését 
sok képhez vették mintául. Svoboda azt mondja 
erről: Az arkangyal ekkor oly őszintességgel be
szélt, amelyet a festészet szerencsére nem tudott 
megmutatni. Ebben az esetben és egy prózai bib
liai szöveg megnemesitése látszik a képzőművé
szet által. Mindenesetre voltak festők, akik Gábor 
arkangyal embriológiai vizsgálatánál teljes tudást 
mutattak. Mint ahogy már előbb is megmutatattuk, 
a négy kanonikus evangélium, melyet a keresztény 
egyház mint egyedüli igazaknak ismert el és mint 
a vallás alaptanait becsülik, amelyet önkényesen 
kikeresték a sokkal nagyobb számú evangéliumok 
közül, melyeknek oly ellentmondóak, mint az 
előbbiek. Az egyházatyák maguk is 40—50 ilyen 
hamis, apokrif evangéliumot számlálnak; ezeknek 
egy része részben a görög, részben a latin kéz
iratokban található pld. Jákob, Tamás, Nikodemus 
és más evangéliumai. Azok az adatok, melyeket 
eme apokrif evangéliumok adnak Jézus életéről, 
különösen születéséről és gyermekkoráról, ép oly 
joggal (azaz ép oly kevéssé) tarthatnak igényt 



történeti valószínűségre, mind a négy kanonikus 
az u. n. «igazi» evangéliumok. Csakhogy ama 
apokrif írásokban található egy történeti adat, 
amely valószínűséggel megoldja Mária természet
feletti fogantatásának és Krisztus születésének 
«világrejtvényét». Az a történetiró száraz szavak
kal egyszerűen és világosan mondja egy elbe
szélésben, amely a világrejtvényt tartalmazza: 
«Josephus Paneléra, egy kalabriai légió vezére, 
mely Judeaban szállásolt elcsábította Mirjámot 
Betlehemből, egy héber lányt és Jézus atyjává 
lett» (v. ö. Celcius 178 Kr. u.).

Természetesen ezen adatokat gondosan eltit
kolják a teológusok, minthogy rosszul illenek a 
hagyományos mítoszhoz és a titok fátylát nagyon 
egyszerű módon fellebbentik. Annál több joga 
van az objektiv igazságkutatásnak és a tiszta ész 
szent kötelességének ezt a fontos adatokat kriti
kailag megvizsgálni. És ebből meglátszik, hogy 
ezeknek sokkal több joguk van a szavahihetőségre, 
mint Krisztus születését illető többi forrásoknak. 
Minthogy mi partenogenezisét, és a természet
feletti világraj öttét, akit «magasságban lakozó Isten
nek ereje árnyékozta meg» a tiszta, ismert tudo
mányos kritika révén, mint puszta mítoszt kell 
visszautasítanunk, úgy még a modern racionális 
teológia elterjedt állítása marad hátra, hogy a 
zsidó ács, József Krisztus igazi apja volt. De ezt 
a felfogást az evangélium több tétele határozottan 
megczáfolja; Krisztus maga meg volt győződve 
arról, hogy Isten fia volt, és sohasem ismerte el 
mostoha atyját Józsefet, szülőjének. József azon
ban Mária jegyesét el akarta hagyni, amikor meg
tudta, hogy hozzájárulása nélkül viselős lett. Ő 
csak akkor hagyott fel e szándékával, amikor az 
«Isten angyala» jelent meg álmában és megnyug
tatta, mint ahogy Máté evangéliumának 1. ré-22Világproblémák.
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szében (24, 25) nyomatékosan kiemeli, a József 
és Mária sexualis kapcsolata csak akkor történt 
meg, mikor József megszületettt.

A római fajok, akik ezt szemérmet és ezt 
sexuális kapcsolatot könyedén megitélik, «Máriá
nak ezt a regényét* nagyon vonzónak találják és 
az a különös kultusz, amelynek Itáliában és Fran- 
cziaországban a mi «boldogasszonyunk» örül 
gyakran csodálatos naivatással van kapcsolatban 
szerelmi meséjükkel. így pld. de Regle Pál úgy 
találja, aki (1894) «Nazaréti Jézust tudományos, 
társadalmi és történeti oldalától bemutatta» éppen 
Krisztus törvénytelen házasságában talál különös 
«érvet arra szentségre, amely fenséges alakját 
körülveszi!»

Fontosnak tartottam azt, hogy Krisztuskuta
tás kérdéseit nyiltan, a «tárgyilagos tudományos 
kutatás» értelmében megvilágítsam, mert a szinodi 
egyház maga is a legnagyobb súlyt helyez erre, 
és mert a rajta alapuló csodahitet, mint a leg
erősebb fegyvert alkalmazza a modern világnézet 
ellen. Az őskereszténység magas etikai értéke, a 
«szeretet vallásának» e nemesitő hatása a műve
lődéstörténetre nézve egészen független ama 
mitológiai dogmáktól. Az állítólagos «kínyilvánu- 
lások», amelyekre e mítoszok támaszkodnak ösz- 
sze nem egyezhethetők a modern természetismere
tünk legbiztosabb fényeivel.



TIZENNYOLCZADIK FEJEZET.

Monisztikus vallásunk.Monisztikus tanulmányok az ész vallásáról és a tudománynyal való harmóniájáról. Az igaznak, jónak és szépnek kultureszménye.
Tartalom: A monizmusz mint kapocs a vallás és tudomány között. A kulturharcz. Az állam és egyház viszonya. A monisztikus vallás elvei. Három kultureszménye. Az igaz, a jó és a szép. A természetes és a keresztény igazság közötti külömbség. A monisztikus és keresztény erény fogalmak harmóniája. A monisztikus és a keresztény művészet ellentéte. A világkép modern kiterjesztése és bővitése. Tájképfestészet és modern természeti élvezet. A természet szépsége. Földi élet és túlvilág. Monisztikus egyházak.
A jelenkor sok és igen tekintélyes természet

tudósa és bölcsésze, akik hivei monisztikus val
lásunknak, a vallást általában letűnt dolognak 
tartják. Azt vélik, hogy a világfejlődésébe vetett 
világos bepillantás, melyet mi a 19. század hatalmas 
ismerethaladásainak, nemcsak eszünk okozati szük
ségességét elégíti ki, hanem kedélyünk legmaga
sabb érzetigényeit is. Ez a felfogás bizonyos 
értelemben helyes, amennyiben a monizmusz tel
jesen tiszta és következetes felfogásánál a vallás 
és tudományos két fogalma egybeolvad. Azonban 
csak kevés elszánt gondolkozó igyekszik Spinoza 
és Goethe e legmagasabb és legtisztább felfogá-
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sához; sokkal inkább abban a meggyőződésben 
marad korunkban a legtöbb müveit ember (teljesen 
eltekintve a műveletlen néptömegtől), hogy a vallás 
szellemi életünk önálló, a tudománytól teljesen 
független ága, mely ép oly értékes és nélkülöz 
hetetlen, mint az utóbbi.

Ha erre az álláspontra helyezkedünk, úgy mi 
kapcsot találhatunk e két nagy, látszólag elválasz
tott ágazat között, amint én azt 1892-ben altburgi 
előadásomban megmutattam : «Der Monismus als 
Band zwischen Religion und Wissenschaft». A 
«természetbúvár e vallomásának» előszavában e 
kettős czélról következőképen nyilatkoztam: «Elő
ször is ezzel ama észszerű világnézetnek akarok 
kifejezést adni, mely az egységes természetismeret 
újabb haladásaival kapcsolatban logikai szükség
szerűséggel utat tör; ez majd az összes elfogu
latlan és gondolkozó természettudós lelkében él, 
még ha csak kevesen is vannak akik bátrak 
ahhoz, vagy akik a szükségét érzik, hogy ezt 
nyíltan megvallják. Másodszor én ez által kapcsot 
akarok létesíteni a vallás és tudomány között és 
ezzel ama ellentét kisimításához járulni, amely a 
legmagasabb emberi szellemi tevékenység mindkét 
ága között okvetlenül fenmarad; kedélyünk etikai 
szükségletét a moniszmusz ép úgy kielégíti, mint 
elménknek logikai okozati szükségességét.»

Azt a nagy hatást, amelyet ezen altenburgi 
előadás elért, bizonyítja az a körülmény, hogy e 
monisztikus hitvallomással nemcsak sok természet
búvárt, hanem külömböző foglalkozású számos 
müveit férfit és asszony hitvallomását is kifejez
tem. Nem csak a helyeslő levelek százaival jutal
maztak engem, hanem az előadás széleskörű el
terjedésével is, amely hat hónapon belül hat 
kiadást ért el. Ezt a váratlan eredményt annál is 
inkább kell méltatnom, mert e hitvallomás ere-
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detileg egy szabad alkalmi beszéd volt, amelyet 
Altenburgban készületlenül tartottam az osterlandi 
tudományos társaság jubiléumán 1897. október 
9-én. Természetes csakhamar a szükségszerű ellen
hatás is következett; nemcsak az ultramontanis 
pápaság sajtója támadott meg a leghevesebben, 
hanem még az evangélikus kereszténység^ «libe
rális» harczfiai is, akik azt állítják, hogy'úgy a 
tudományos igazságnak, mint a felvilágosodott 
vallás képviselői. Csakhogy azonban az elmúlt 
hét év alatt a modern természettudomány és az 
ortodox kereszténység közötti nagy harcz mindig 
veszélyesebb jelleget öltött; ez az első részére 
annál veszedelmesebbé vált, a minél hatalmasabb 
támogatást nyert az utóbbi a növekedő a szellemi 
és politikai reakczió által. Az utóbbi már annyira 
előrehaladott, hogy a törvényesen biztosított gon
dolat és vallásszabadságot nehezen gátolják (mint 
pld. most Bajorországban). Tényleg az a nagy 
világtörténeti szellemi harcz, melyet John Draper 
«Geschichte der Konflikte zwischen Religion und 
Wissenschaft» czimü müvében tárgyalt, ez előtt 
sohasem volt oly éles és oly fontos, és ezért 
joggal nevezik 30 év óta igy, hogy «kulturharcz».

A kulturharcz. A hires ciklika és a sillabus, 
melyet a cíivakodó X: Pius pápa 1864*ben világgá 
bocsátott lényegébenTíadat üzent az egész modern 
tudománynak; az ész vak meghódolását követelő 
«Krisztus csalhatatlan helytartójának» dogmái előtt. 
E durva merénylet halhatatlansága és borzasztó- 
sága a kulturemberiség legfőbb java ellen még a 
a sok lusta és egykedvű kedélyeket is megzavarta 
szokásos hitalvásában. A következő pápai csalha- 
tatlansággal kapcsolatban (1870) az enciklika szé
leskörű mozgalmat idézett elő és oly tiltakozást, 
amely a legjobb reményekre jogosított. Az uj 
német birodalmat, amely 1866. és 1871-ben nehéz 



áldozatok között vívta ki magának a nélkülözhe
tetlen nemzeti egységet, igen kellemetlenül érin
tette a pápaság szemtelen merénylete; mert 
egyrészt Németország a hitújítás és a modern 
szellemfelszabadulás hazája, másrészt azonban 
18 millió katolikusa között nagy csapatja létezik 
a czivakodó hívőknek, akiket főpásztori parancs 
iránti engedelmességben egy kulturnép sem múlja 
felül. Krisztus azt mondta Péternek: «Legeltesd 
bárányaimat!» Az utódok Péter trónján a «legel
tesd» szót «nyírd meg»-re fordították. Az ebből 
származó veszélyekre világos tekintettel ráismert 
a hatalmas államférfiu, aki a nemzeti szakadás 
«politikai világrejtvényét» megoldotta és bennünket 
bámulatraméltó állami szervezettel a nemzeti egy
ség és hatalom óhajtott czéljához vezetett. Bis
marck herczeg 1872-ben megkezdte azt a neve
zetes, a Vatikán részéről intézett kulturharczot, 
amelyet a kiváló vallásügyi miniszter Fáik (1873) 
a «májusi törvény» által ép oly okosan mint 
energikusan végrehajtott. Sajnos ezt hat évvel 
később meg kellett szüntetni. Bár a legnagyobb 
államférfiunk kitűnő emberismerő és okos reál
politikus volt, mégis kicsinyelte e három nagy 
akadály hatalmát: először a római kúria felülmúl
hatatlan ravaszságát és határtalan perfidiáját, 
másodszor a műveletlen katolikus tömegek gon- 
dolnélküliségét és könnyenhivőségét, amelyen az 
első alapult, harmadszor a lustaság hatalmát és a 
észszerütlenség fennállását. így tehát már 1879-ben, 
a miután az okosabb XIII. Leó pápa lépett a 
kormányzásra, meg kellett ismételni a nehéz «ca- 
noszai utat». A Vatikán újra megerősödött hatalma 
azóta megnövekedett, egyrészt a kígyós jezsuita 
politika lelketlen fondorlatai és kacskaringos for
dulatai által, másrészt a német birodalmi tanács 
hamis egyházpolitikája és a német nép bámula-
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tosan csodálatos politikai tehetetlensége folytán, 
így a 19. század végén meg kell látnunk azt a 
szégyenletes színjátékot, hogy az úgynevezett 
«centrum képez trompfot a német birodalmi tanács
ban» és ami alázatos hazánk sorsát egy pápai 
párt vezeti, amelynek száma a mi népünk har
madrészét sem képezi.

Amint a német kulturharcz 1872-ben meg
kezdődött, az összes szabadon gondolkozó férfiú 
részéről teljes joggal mint egy uj reformácziót üd
vözölték, mint olyan kísérletet, mely a modern 
kultúrát a pápai szellem zsarnokság nyűgéből 
felszabadítja; az összes szabadelvű lapok Bismarck 
herczeget, mint «politikai Luthert» üdvözölték, 
mint ama kiváló hőst, aki Németországnak nem
csak nemzeti egységét, hanem szellemi felszaba
dítását is végrehajtja. Tiz évvel később, amikor 
a pápaság újra győzött, ugyanaz a «szabadelvű 
sajtó» az ellenkezőjét állítja a dolognak és a kul- 
íurharczot nagy tévedésnek minősiti. E tény csak 
azt bizonyítja, hogy újságíróinknak mily rövid az 
emlékezőtehetségük, mily kevés a történeti isme
retük és mily hiányos a bölcsészeti műveltségűk. 
Az úgynevezett «békekötés az állam és egyház» 
között csak fegyverszünet. A modern pápaság, 
önkényes, 1600 év óta követett elveihez híven, 
akarja és kénytelen is az egyeduralmat a köny- 

• nyenhivő lelkek felett igényelni; kénytelen köve
telni a kulturállam végleges meghódítását, amely 
mint olyan az ész és tudomány jogainak kép
viselője. Igazi béke csak akkor lehetséges, ha e 
két harczoló fél egyikét legyőztük. Vagy az 
«egyedül üdvözítő egyház» győz és akkor vége a 
«szabad tudománynak és szabad tanokénak; 
akkor egyetemeink a konviktusokba költözködnek 
és gymnáziumainknak a kolostorok lesznek szék
helyei. Vagy pedig a modern észállam fog győzni
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és akkor a 20. században még nagyobb mérték
ben fogunk haladni az emberi műveltség, szabad
ság és jólét tekintetében, mint ahogy ez a 19. 
században is igy volt. (V. ö. Hartmann Ede: 
«Die Selbstzersetzung des Christentums; 1874.) 

Éppen a nagy czél előmozdítására nagyon 
fontosnak látszik, hogy a modern természettudo
mány veszi csak a babona fényvesztéseit pusztítja 
el és sivár halmazától megtisztul, hanem hogy a 
szabaddá lett térre egy uj, lakható épületet építsen 
az emberi kedély számára; az ész palotáját, 
amelyben az újonnan nyert monisztikus világné
zetünket a 19. század igazi szentháromságát áhí
tattal tiszteljük, t. i. az igaz, a jó és a szép 
Szentháromságát. Hogy ez isteni eszme kultuszát 
kézzelfoghatóbban alakíthassuk, mindenekelőtt 
szükséges az, hogy elválaszszuk a kereszténység 
uralkodó vallásformáitól és hogy vigyázzunk arra, 
hogy az utóbbival való elválasztással az első lépjen 
helyébe.

Mert a keresztény vallás (eredeti tiszta 
formájában 1) hibáinak és tévedéseinek daczára oly 
magas erkölcsi értékkel bir és ez már másfélezer 
év óta oly szoros kapcsolatban van kultur életünk 
legfontosabb szocziális és politikai berendezéseivel, 
hogy nékünk monisztikus vallásunk megalapításá
nál lehetőleg a létező intézményekre kell támasz
kodnunk. Nem akarunk erőszakos forradalmat, 
hanem vallásos szellemi életünk észszerű refor- 
maczióját. Hasonló módon, ahogy 2000 évvel 
ezelőtt a régi görögök klasszikus költészete erény 
eszméjüket az isteni alakokban megtestesítették, 
úgy a mi három észeszményünknek is a fenséges 
istennők alakját kell kölcsönöznünk; azt akarjuk 
vizsgálni, hogy hogyan alakulnak az igazság, a 
szépség és az erény három istennője a mi moniz- 
muszunk szerint és továbbá vizsgálni akarjuk
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viszonyát a kereszténység megfelelő istenéhez a 
melyeket azok pótolni fognak.

I. Az igazság eszménye. Az előző vizsgá
latokból (különösen az első és harmadik részben) 
meggyőződtünk arról, hogy a tiszta igazság csak 
a természetismeret templomában található és hogy 
az ehhez vezető egyetlen használható ut a kri
tikai «megfigyelés és elmélkedés,» a tények empi
rikus vizsgálata és az őket mozgató okok észszerű 
megismerése. így érünk el a tiszta ész által az 
igazi tudományhoz, a kulturemberiség értékes kin
cséhez. Ellenben a fontos, a 16 fejezetben tárgyalt 
okokat, ama úgynevezett «kinyilvánulást» mellőz
nünk kell, minden hitkölteményt, mely azt állítja, 
hogy természetfeletti utón oly igazságokat ismerhet 
meg, melyekhez eszünk felfedezései el nem érnek. 
Minthogy a zsidókeresztény vallás hitépülete, va
lamint az izlám és a buddhismus ilyen állítólagos 
kinyilvánulásokon alapul, minthogy e misztikus 
fantaziatermékek a világos tapasztalati természetis
meretnek ellentmondanak, úgy bizonyos az, hogy 
mi az igazságot csak az igazi tudomány észtevé
kenységével találhatjuk, nem pedig a misztikus 
hit fantaziaköltészetével. Ezt illetőleg egészen 
bizonyos, hogy a keresztény világnézetet pó
tolnia kell a monisztikus bölcsészeinek. Az igazság 
istennője a természet templomában lakik, a zöld 
erdőben, a kék tengerben, a hóvalboritott hegy
csúcsokon : — nem pedig a kolostorok dohos
csarnokaiban, az egyház iskolák szűk börtöneiben 
és nem az áldozatfüstjétől áthatott keresztény 
templomokban. Azok az utak, amelyeken az igaz
ság és megismerés e felséges istennőhöz közelít
hetünk, a természet és törvényeinek szeretetteljes 
kutatásu, végtelen nagy csillagvilág megfigyelése 
a teleskop által, a végtelen kicsiny sejtvilágé a 
mikroszkóp révén. — de nem az értelmetlen áhi-
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tatos órák és az esztelen imádságok, nem a búcsúk 
és péterfilllérek adományai. Ama drága adományok, 
melyekkel bennünket az igazság istennője meg
ajándékoz, a megismerés fájának gyümölcsei és 
egy világos, egységes világnézet mérhetetlen nye
resége — de nem a természetfeletti «csodák» hite 
és az «örök élet» eszeveszetségei.

II. Az erény eszménye. Máskép áll a dolog 
az örökös jó isteneszményével, mint az örök igaz
sággal. Még az igazság megismerésénél az egyház 
kinyilatkozását teljesen kizárjuk és csupán a ter
mészet kutatásánál kérdezősködtünk, a jó fogal
mat ellenben, amelyet erénynek nevezünk, mo
nisztikus vallásunkban összeesik a keresztény 
erénynyel; természetesen ez csak az első három 
század kereszténységére vonatkozik, mint ahogy 
az evangéliumokban és Pál leveleiben találjuk; — 
nem ama tanok egyházi torzításairól szólunk, 
amelyek az emberi kultúra végtelen kárára 12 év
századon át uralkodott. A keresztény erkölcs a 
legjobb részét, amelyen mi megmaradunk, a sze
retet emberi parancsa és türelem, szánalom és a 
segítségé. Csakhogy e nemes kötelességek, me
lyeket mint «keresztény morált» (a szó legszebb 
értelmében!) foglalnak össze, nem a keresztény
ségnek eredeti felfedezései, hanem régebbi vallás
formákból veszik át. Tényleg az «arany sza
bály,» mely e parancsokat egy tételben össze
foglalta, évszázadokkal régibb, mint a keresz
ténység. Az élet gyakorlatában ezt a természetes 
élettörvényt ép úgy követték az ateisták és a nem 
keresztények, mint ahogy a jámbor, hivő keresz
tények figyelmen kívül hagyták. Külöinben is nagy 
hibát követett el a keresztény erkölcstan, hogy 
egyoldalúan kötelességé tetette az atruismust, mig 
az egoismust elvetette. Monisztikus etikánk mind 
a kettőre nagy súlyt fektet és a tökéletes erényt
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a felebaráti és az önszeretet helyes egyensúlyában 
látja (V. ö. 19. fejezet. Az erkölcstani alaptörvény).

III. A szépség eszménye. A szépség ágaza
tában a legnagyobb ellentétbe kerül monizmusunk 
a kereszténységgel. Az eredeti, tiszta kereszténység 
a földi élet haszontalanságát tanította és ezt csak 
a «tulvilági» örök élet előkészítőjének tartotta. 
Ebből az következik, hogy mindaz, amit az em
beri élet a «földi életben» nyújt, mindaz, ami szép 
a művészetben és tudományban, a nyilvános és 
magánéletben, nem bír értékkel. A természet meg
vetése, kimeríthetetlen vágyak mellőzése, minden 
fajta szépmüvészettől való elfordulás igazi 
keresztényi kötelességek ; ezt akkor teljesithetnök 
legtökéletesebben, ha az ember kerülné ember
társait, sanyargatná magát és a kolostorokban 
vagy remeteségekben kizárólag «Isten imádásával» 
foglalkoznék.

Csakhogy persze arra tanít a művelődéstör
ténet, hogy ez az aszketikus keresztény erkölcs, 
mely gúnyolódott a természet felett, természetesen 
az ellenkezőjét érte el. A kolostorok, a szemérem 
és erkölcs menedékhelyei csakhamar legvadabb 
orgiák központjaivá váltak; a szerzetesek és 
apáczák nemi érintkezései számos elbeszélést 
hoztak a napvilágra, mint ahogy ezt a renaissance 
irodalma is mutatja «a szépség» kultusza, amely
nek itt hódoltak a legélesebb ellentéte volt a pré
dikált, «világmegvetésnek» és ugyanezt mondhat
juk a fény és pompáról is, amely csakhamar a 
magasabb katolikus egyház erkölcstelen magán
életében és a keresztény egyházak és kolostorok 
művészi díszítésével fejlődött.

Keresztény művészet. Azt lehetne ellenünk 
felhozni, hogy ami véleményünket a keresztény 
művészet szépségérzete megczáfolja, amely külö
nösen a középkor virágzási korszakában oly hal-
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hatatlan müveket alkotott. A pompás gót székes
egyházak és bizánci bazilikák, a pompas bazilikák 
százai, a keresztény szentek és mártírok márvány
szobrainak ezrei, a milliószámra menő szép szent
képek, Krisztus és Madonna mélyen átérze.t 
alakjaival — mind a középkori szépmüvészetek oly 
fejlődését mutatják, mely egyetlen a maga nemében. 
A szépmüvészet és költészet mind eme nagyszerű 
emlékei egyenlő mértekben tartják meg magas esz
tétikai értéküket, bár a bennük rejlő keveréket 
«költészet és valóság» szempontjából nézzük. De 
mi köze mind ennek a tiszta kereszténységhez, a 
lemondás ama vallásához, mely minden fénytől és 
pompától, minden anyagi széptől és művészettől 
elfordult, amely lebecsülte a családi életet és csa
ládi szeretetet, amely csupán csak az «örök élet» 
anyagtalan javai iránt való törekvést prédikálta ? 
«Keresztény művészet» egy ömagának ellentmondó 
fogalom, egy «condradictio in adjecto». A gazdag 
egyházfejedelmek, kik ennek gondját viselték persze 
egészen más czélt követtek és ezt sikerült is el
érniük a teljes mértékben. Amennyiben az emberi 
szellem egész érdeklődését és törekvését a keresz
tény egyházra és ennek művészetére irányították, 
elfordult figyelmük a természettől és ama rejtett 
kincsek birtokától, melyet az ezáltal bekövetkezett 
tudományból elértek volna. Azonkívül azonban a 
mindenütt tömegesen kiállított szentképek minden
napos megszemlélése ama gazdag mondakincsre 
figyelmeztették a hívőt, amelyet az egyház fantá
ziája az idők folyamán felhalmozott. Legendáik 
igaz elbeszélésekké váltak, csodameséit pedig meg
történt eseményeknek hitték. Kétségtelenül nagy 
hatást gyakorolt ez által a keresztény egyház az 
általános műveltségre, de különösen a hit megszi
lárdítására, oly hatásr, mely az egész kulturvilág- 
ban egészen a mai napig érvényesül.
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Monisztikus művészet. Természetismeretünk 

meglepő nagyobbodása, számtalan szép életforma 
felfedezése, a melyet mi az utóbbinak köszönhe
tünk, napjainkban egészen más esztétikai Ízlést 
teremtett és i^y uj irányt adott a képzőművésze
teknek is. Ismeretlen országok és tengereknek kuta
tására megindult számtalan tudományos utazás 
és nagy expedíció az ismeretlen szerves formák 
meglepő mennyiségét eredményezték. Az uj állat 
és növényfajok száma csakhamar végtelenné növe
kedett és ezek között a szép és érdekes alakok 
ezrei egészen uj motívumokat teremtettek a festé
szet és szobrászat, az építészet és művészeti ipar 
számára. Uj világot nyitott e tekintetben a mikrosz
kopiái kutatás a 19-ik század második felében és 
különösen a mély tengeri lakók által, melyeket a hi
res Challanger-expeditiónak köszönhetünk. A dí
szes radiolariák és talamorforiák, a pompás 
medúzák és koráitok, a kalandozó molluskák és 
rákok ezrei egyszerre a rejtett formák meglepő 
tömegét újították meg szemeink előtt, melyek 
szépsége és változatossága az emberalkotta mű
vészetek fantáziáját jóval felülmúlja. Legújabban 
arra a kísérletre próbálkoztam, hogy «Kunstformen 
der Natur» (1899) czimü müvemben e szép és 
bájos alakokból a széles köröknek is nyújtsak 
mutatványokat.

Különben nem is kell nagyon utaznunk és 
drága müveket szereznünk, hogy a természet re
mekeit láthassuk. Csak tartsuk szemeinket nyitva 
és gyakoroljuk érzékünket. A minket körülvevő 
természet a szép és érdekes tárgyak minden 
fajtájából nyújt nekünk nagy számmal. Minden 
moszatban és fűszálban, minden bogárban és 
lepkében találunk szépséget a pontosabb kutatás
nál, pedig ezek mellett az ember közömbösen 
elhalad.
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De nem csak a kicsinyek és a legkisebbek 
esztétikai vizsgálata, hanem a nagyok és leg- 
nagyobbakét is, nyitotta meg szemeink előtt a 19. 
század. Kezdetben még az a vélemény uralkodott, 
hogy a hegyes vidék bár nagyszerű, de elijesztő, 
a tenger bár hatalmas, de félelmetes. De mostaná
ban boldogok azok a müveitek, akik egy pár 
héten keresztül az Alpok nagyszerűségét és a 
gletserek kristálypompáját élvezhetik. A nemes 
természetélvezet e forrásai csak újabb időben 
lettek ismeretesekké és érthetőkké a maguk 
nagyszerűségében és a közlekedés fokozott köny- 
nyüsége és gyorsasága még a szegényebbeket 
is ezeknek megismeréséhez jutatta. Mind e hala
dások az esztétikai természetélvezetben ép úgy 
jelentik a magasabb emberi szellem műveltségének 
haladását, mint a mi monisztikus vallásunk.

Tájképfestészet és szövegképmüvészetek. 
Az az elentét, a melyben a mi naturahsztikus szá- 
zadunk az előző antropisztikussal van viszonyban, 
különösen a számos külömböző természettárgyak 
illusztrációinak értékitésében és elterjesztésében 
látjuk. A mi időnkben élénk érdeklődés tárgyává 
fejlődtek a képes előállítások, a mely az előző idők
ben ismeretlen volt. Számos képes folyóirat ter
jeszti az általános műveltség fejlesztéssel kapcsolat
ban a természet szépségei iránti érzéket minden 
ágazatban. Különösen a tájképfestészet az, a mely 
meglepő fontosságot nyert. Mára 19. század első 
felében Humbold Sándor legnagyobb és legtudó- 
sabb természetbúvárunk utalt arra, hogy a modern 
táj kép festészet fejlődése nemcsak a «természet 
tanulmányára való biztatást» jeleni és hogy nem
csak mint földrajzi szemléleti eszköz bir nagy 
fontossággal, hanem más tekintetben nemes képző
eszköznek is tekinthető. Azóta az eziránti érzék 
sokkal jobban fejlődött. Minden iskolának kell,
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hogy feladata legyen az, hogy a gyermekeket már 
korán megismertesse a tájkép élvezetével és ezen 
igen magas művészetet rajzok és vizifestmények 
által az emlékezetébe oltsa.

Földi élet és túlvilág. Az újkor jelzett ha
ladásai az igaznak és a szép élvezetének megis
merésében a mi monisztikus vallásunk egy rész
ről ép oly értékes tartalmát képezik, mint ahogy 
másrészt éles ellentéte lett a kereszténységnek. 
Mert az ember itt az ismert «földi éleiben» él, 
ott pedig az ismeretlen «túlvilágban». Monizmu- 
szunk megtanít arra, hogy mi a föld halandó 
gyermekei vagyunk, akiknek egy-két, legfeljebb 
három emberöltőn át, megvan az a boldogsága, 
hogy a földi életben a planéta nagyszerűségeit 
élvezze, szépségeinek kimeríthetetlen mennyiségét 
szemlélje és természeti erők csodálatos természeti 
erőit megismerje. A kereszténység ellenben azt 
tanítja, hogy a föld egy siralomvölgy, a melyen 
csak egy rövid ideig kell tisztulnunk és sanyar- 
gattatnunk, hogy aztán a «túlvilágon» az örök 
élet teljes gyönyörét élvezhessük. Hogy hol 
van e «túlvilág» és az örök élet e nagyszerűsége 
hogyan lett alkotva, azt még semmiféle kinyilat
koztatás nem mondta meg nékünk. A mig az 
«ég» az emberek részére kék sátor volt, mely a 
lapos föld fölött kiterült és a melyet kivilágított az 
egynéhány ezer csillag fénylő lámpása addig 
az emberi fantázia fönt az égi csarnokban min
denesetre az olimpusi istenek vendégségét vagy 
a Vallhalla lakóinak lakomaörömeit képzelte 
Csakhogy újabban mindez istenek és a velük lak- 
mározó «halhatatlan lelkek» részére a Strauss 
Dávid által jelzett lakásszükséglet állott be, 
mert mi most az asxtofizika révén tudjuk, hogy 
a végtelen tér élvezhetetlen éterrel van tele, és 
hogy a világtestek milliói, örökkétartó, törvé-
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nyék szerint mozognak, szüntelenül ugyanabban 
száguldanak és mindnyáját ajzörökös, «keletkezés 
és enyészet» határozza meg^

Monisztikus templomok. Az áhitat helyei, 
a hol az ember vallásos kedélyszügségleteit kielé
gíti és imáinak tárgyát tiszteli, szentelt «templo
mának» tekinti. A pagodák a buddhista Ázsiában, 
a görög templomok a klasszikus ókorban, Palesz
tinában a zsinagógák, Egyiptomban a mosék, a 
katolikus dómok, a déli és az evangélikus kated
rátok észak Európában — mind ez istenházak arra 
szolgálnak, hogy az embert a reális mindennapi 
élet nyomorából és prózájából felemeljék; hogy 
egy ideális, magasabb világ a költészetbe vezesse őt. 
E céljuknak számtalan változó formában felelnek 
meg, a különböző kulturformáknak és időviszo
nyoknak megfelelően. A modern embernek, aki 
tudománynyal és művészettel bir — és ezzel 
együtt vallással — nincs szüksége templomra, 
a szűk, bezárt térre. Mert mindenütt a szabad 
természetben, ahol tekintetével a végtelen min
denségié vagy annak részére irányul, mindenütt 
ott találja ugyan a kemény «létérti küzdelmet», 
de egyúttal ott van véle az «igazság, szépség és 
a jóság», «templomát» megtalálja mindenütt ma
gában a fenséges természetben. Mindamellett sok 
ember különleges szükségleteinek kielégítésének 
megfelel majd, ha a szépen díszített templomok
ban zárt ájitathelyeire talál majd, a melybe 
visszavonulhat. Ép úgy, amint 16 század óta a 
pápaság számos templomról volt kénytelen lemon
dani, úgy a 20. század nagyrésze a monizmusz 
«szabad szövetkezetébe» fog belépni.
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A gyakorlati élet a meghatározott erkölcsi 

kötelességek egész sorát állítja az ember elé, 
melyet csak akkor tud helyesen és természet
szerűen megoldani, ha tiszta összhangban van ész
szerű világnézetével. Monisztikus bölcsészetünk 
ezen alaptételénél fogva egész erkölcstanunknak 
vagy etikánknak észszerű kapcsolatban kell lennie 
a «kozmos» egységes felfogásával, melyet mi a 
természeti törvény előrehaladott ismeretével nyer
tünk. Amint hogy az egész végtelen mindenség 
monizmusunk világánál egyetlen nagy egészet 
képez, úgy az ember szellemi és erkölcsi élete e 
«kozmosznak csak egy részét képezi és igy

23Világproblémák.
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ennek természetszerű rendje is csak egységes 
ehet. Nem létezik két különböző, szétválasztott 
miág: egy fizikai, materiális és egy moralis, im
materiális világ.

Teljesen ellentétes felfogása van erről még 
ma a bölcsészet és teológia többségének; Kant 
Immánuellel azt állítják, hogy az erkölcsi világ a 
fizikaitól teljesen külömbözik és egészen más 
törvényeknek van alávetve; tehát igy az ember 
erkölcsi öntudata is, mint az erkölcsi élet alapja, 
teljesen független a tudományos világismerettől és 
sokkal inkább a vallásos hiten alapul. Eszerint az 
erkölcsi világ ismerete a hivő praktikus ész által 
történik, ellenben a természeté vagy a fizikai 
világé a tiszta elméleti ész által. E kétségtelen és 
öntudatos dualizmus Kant bölcsészeiében a leg
nagyobb és legsúlyosabb hiba volt; ezzel óriási 
bajt okozott, amely még ma is érezhető. Először 
a kritikus Kant a tiszta ész nagyszerű és bámu- 
latraméltó palotáját felépítette és világosan meg
mutatta, hogy a metafizikának három központi 
dogmája*, a személyes isten, a szabad akarat és 
la halhatatlan lélek oda be nem juthat, sőt még 
észszerű bizonyításokat sem találhatunk ennek 
bizonyítására. Később azonban a dogmatikus Kant 
a tiszta ész kristály palotájára a gyakorlati ész 
csillogó ideális légvárat építette, amelyben a három 
misztikus istenségek három hatalmas templom
hajóban helyet kaptak. Miután őket az észszerű 
tudás előajtáján kiutasították, az észszerütlen hit 
hátsóajtaján újra visszatértek.

Kant nagy hitdogmájának kupoláját hamis 
eszmével betetőzte, a hires kategorikus imperati- 
vuszszal; eszerint az általános erkölcsi törvény 
követelése teljesen feltétlen, független minden te
kintettől a valóságban és a lehetőségben; azt 
mondja : «Cselekedj minden időben úgy, hogy az
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elv (vagy az akarat szubjektív alaptétele) egyúttal 
egy általános törvénynek legyen az elve.» Minden 
normális ember tehát ugyanazzal az erkölcsi ér
zéssel bírjon, mint a másik. A modern antropoló
gia ezt a szép álmot kegyetlenül megzavarta; 
megmutatta, hogy a természet népeinél az erköl
csök egészen mások, mint a kulturnemzetéknél. 
Az összes erkölcsök és szokások, amelyeket gya
lázatos bűnöknek vagy utálatos vétkeknek nézünk 
(lopás, csalás, gvilkosság, házasságtörés stb.) más 
népeknél a körülményekhnz képest erények vagy 
sőt erkölcsi kötelességek gyanápt érvényesülnek.

Bar ezt a nyilvánvaló ellentétet Kantnál e két 
ész, a tiszta és a praktikus ész elvi antagonizmusza 
között már a 19. század elején felismerték és 
megczáfolták, mégis széles körökben uralkodónak 
maradt. Az uj Kantiániusok modern iskolája még 
ma is oly sürgetően prédikálja a «visszatérést 
Kanthoz» éppen ez isten hozta dualizmusz végett 
és a czivakodó egyház a legmelegebben pártolja, 
mert misztikus vallása tehesen hozzáillik. Hatá
sos legyőzését csak a modern természettudomány* 
nak köszönhetjük a 19. század második felében, 
a praktikus észtan feltételei teljesen romba dőltek. 
A monisztikus kozmológia bebizonyította, hogy 
nem létezik «személyes isten», az összehasonlító 
és genetikus pszichológia megmutatta, hogy «hal
hatatlan lélek» nem létezhetik, és a monisztikus 
fiziológia arra utalt, hogy a «szabad akarat» fel
tevése tévedésen alapul. A fejlődéstan megmutatta, 
hogy az organikus világ «örök természettörvénye» 
az organikus és morális világban is bir érvénynyel.

Modern természetismeretünk azonban a prak
tikus bölcsészet és etika részére nemcsak tagadó- 
lag hat, a mennyiben a Kant-féle dualizmuszt 
szétrombolja, hanem positive is, amennyiben ennek 
helyébe az etikai mónizmusz uj épületét állítja fel.23*
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Megmutatja, hogy az ember erkölcsi érzése nem 
alapul illuzórikus «kategorikus imperativusz«-on, 
hanem [a szoczicilis ösztönök reális talaján, mint 
ahogy mi ezt a társas életet élő magasabb állat
nál találjuk. Az erkölcs legmagasabb czéljá- 
ban egészséges harmóniát lát az egoizmusz és 
altruizmusz, az önszeretet és felebaráti szeretet 
között. A többek között első sorban a nagy angol 
bölcsész Spencer Herbert volt az, akinek e mo
nisztikus erkölcstan megalapítását a fejlődéstan 
által — köszönhetjük.

Egoizmusz és altruizmusz. Az ember a 
szocziális gerinczes állatokhoz tartozik és igy, 
mint minden szocziális állatnak kétféle kötelessége 
van, először önmaga iránt, másodszor azon társa
dalom iránt, amelyhez tartozik. Az elsők az ön
szeretet (egoizmusz) parancsolatai, az utóbbiak a 
felebaráti szeretet (altruizmusz) parancsai. Mindkét 
parancs, egyenlően jogos, egyenlően természetes 
és egyenlően né,külözhetetlen. Ha az ember ren
dezett társadalomban akar élni és ott magát jól 
érezei, úgy nemcsak a maga boldogsága után kell 
törekednie, hanem ama községért is, amelyhez 
tartozik és ama «felebarátaiért» is, akik a szocziá
lis egyesülést képezik- El kell ismernie, hogy si- 
kerjeik az ő sikere is, szenvedéseik az ő szenve
dése is. Ez a szocziális alaptörvény oly egyszerű 
és oly szükséges, hogy nehezen érthető az,, 
hogyan lehet ezt az elméletben és a gyakorlatban 
ellentmondónak találni; és mégis úgy történik ez 
ma is, mint ahogy évezredek óta történt.

Az egoizmusz és altruizmusz equivalense. 
E két természeti hajlam jogossága, az önszeretet 
és a felebaráti szeretet erkölcsi egyenériéke er
kölcsünk legfontosabb alapelvét képezi. Az összes 
erkölcstan legfőbb czélja e szerint nagyon egy
szerű, nem más, mint az «egoizmusz és altruiz-
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musz, az önszeretet és a felebaráti szeretet közötti 
természetszerű egyensúly» helyreállítása. Az arany 
szabály azt mondja: «Ahogy te akarod, hogy az 
emberek véled cselekedjenek, úgy cselekedj te is 
velük.» A kereszténység e legfőbb parancsából az 
következik, hogy szent kötelességeink vannak 
úgy mi, mint embertársaink iránt. Én ez 
alapelv felfogását 1892-ben «Monismus» czimü 
müvemben tárgyaltam (29., 45. oldal) és különö
sen három tételt hangsúlyoztam : I. A két küzdő 
hajlam, természeti törvény, amely a család és á 
társadalom fennállására ép oly fontos, mint szük
séges ; az egoizmusz az egyén önfentartását teszi 
lehetségessé, az altruizmusz a faj és a nemét, 
amely a múló egyének lanczolatából alakul. II. 
A szocziális kötelességek, melyeket a tá’sult em
berekre a társadalom alakulása, szocziális ösztönök
nek csak magasabb jelenségformái, melyeket mi 
az összes magasabb, társaságban élő állatoknál 
találunk (mint «örökölté vált szokásokat»). III. A 
kulturembernél minden erkölcs, úgy az elméleti, 
mint a gyakorlati erkölcstan, mint «szabály tudo
mány» kapcsolatban van a világnézettel és eszerint 
a vallással.

Erkölcsi alaptörvény. (Az arany erkölcs
szabály) Az erkölcs alapvető elvének elismerésé
ből közvetlenül ennek a legfőbb parancsolatja 
következik, amelyet most gyakran az arany er
kölcstörvény vagy «arany szabály» gyanánt jelöl
nek Krisztus ezt ismételten ez egyszerű tételben 
mondta ki: «Szeresd felebarátodat, mint önmaga
dat» (Máté 19, 10, 23, 39, 40; Rómaiak 13, 9 
síb.); Márkus evangélista (12, 31) egészen helye
sen toldotta hozzá: «Nincs nagyobb parancsolat, 
mint ez»; és Máté azt mondta : «E két paran
csolatoktól függ az egész törvényirások». E leg
főbb és legfontosabb parancsolatban monisztikus
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erkölcstanunk teljesen megegyezik a keresztény
nyel. Csakhogy azt a történeti tényt kell ehhez 
hozzáfűznünk, hogy e legfőbb alaptörvény fel
állítása nem Krisztus érdeme, ahogyan a legtöbb 
keresztény teológus állítja és a hogy kritikátlan 
hívői ezt elfogadják. Sokkal inkább ezen arany 
szabály ötszáz évvel idősebb, mint Krisztusé és 
Görögország is a kelet sok külömböző bölcse a 
legfontosabb erkölcsi törvény gyanánt elismerte. 
A milenei Pittakos, Görögország hét bölcseinek 
egyike 620 évvel Krisztus előtt mondotta: «Ne 
tedd azt felebarátaidnak, a mivel megbánthatnád.»
— Kdnjutse a nagy ’görög bölcsész és vallásala- 
pitó (aki a lélek halhatatlanságát és Isten létét 
tagadta) 500 évvel Krisztus előtt mondotta: «Cse
lekedj mindenkivel úgy, ahogy te akarod, hogy 
véled cselekedjenek, senkinek sem tedd azt, amit 
mástól sem kívánnád, hogy véled megcselekedje. 
Csak erre a parancsra van szükséged; ez alapja 
az összes többi parancsolatnak.» — Aristoteles 
Krisztus előtt a negyedik században azt tanította, 
hogy «Úgy cselekedjünk másokkal, mint ahogy 
mi is másoktól megkívánjuk.» Ugyanebben az 
értelemben és részben ugyanezen szavakkal mon
dotta ki az arany szabályt Thales, Isokrates, Aris
tippus, a pitagoreusi Sextus és a klasszikus ókor 
más bölcsészei — sok századdal Krisztus előtt.
— (E kérdés illetőleg v. ö. Saladin fontos müvét: 
«Jehovas gesammelte Werke».) Ez összeállításból 
kiviláglik, hogy az arany alaptörvény polifile- 
tikusan, azaz különböző időben és különböző 
több bölcsésztől — teljesen függetlenül egy
mástól — keletkezett. Másrészt el kell fogadnunk, 
hogy Jézus ugyanezt más keleti forrásból (régibb 
semita, indiai, kínai hagyományokból, különösen 
a buddhista tanokból) merítette, mint ahogy ez a 
legtöbb keresztény hittanokra nézve bebizonyult.
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Saladin a modern kritikai teológiának erre vonat
kozó adatait e tételben foglalja össze: «Nem léte
zik Jézus által tanított olyan észszerű, gyakorlati 
erkölcsi alaptörvény, amelyet már ö előtte mások 
nem tanítottak volna (Thales, Solon, Sokrates, 
Plato, Konfutse stb.).

Keresztény erkölcstan. Minthogy az erkölcsi 
alaptörvény már 2500 év óta létezik és minthogy 
a kereszténység határozottan ezt helyezi erkölcs
tanainak élére, mint a legmagasabb, mindent át
ölelő parancsot, úgy a monisztikus erkölcsünk e 
legfontosabb pontjában nemcsak a régibb pogány 
erkölcstanokkal, hanem a kereszténynyel is teljes 
összhangban van. Sajnos, ezt az örvendetes har
móniát az zavarja meg, hogy az evangéliumok és^Pál 
levelei sok más erkölcstant tartalmaznak, amelyek 
az első és legfelső parancsoknak éppen ellent
mondanak. A keresztény teológusok hiába fára
doztak azon, hogy e feltűnő és fájdalmasan érintő 
ellentmondásokat művészi értelmezésekkel kisimít
sák. Nékünk e tárgynál nem kell megállapodnunk, 
de utalnunk kell a keresztény tanok ama sajná
latos részeire, amelyek az újkor jobb világnézeté
vel összeférhetetlenek és gyakorlati konzequencziá- 
jában éppen károsak. Ide tartozik a keresztény 
erkölcs megvetése a saját egyénisége, teste, ter
mészete, kultúrája, családja és házastársa iránt.

I. A kereszténység önmegvetése. A keresztény 
erkölcs legfőbb és legfontosabb téves fogása 
szerint, amely az arany szabályt éppen megszün
teti, a felebaráti szeretet tulságát az önszeretet 
kárán kell gyakorolnunk. A kereszténység elvben 
megtámadja és mellőzi az egoizmust és mégis nél
külözhetetlen e természeti hajlam az önfentartásra; 
sőt még azt is mondhatjuk, hogy az altruizmus 
látszólagos ellentéte, alapjában véve megfinomult 
egoizmus. Soha sem jött létre nagy, fenséges
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dolog egoizmus nélkül és ama szenvedély nélkül, 
amely bennünket e nagy áldozatokra készt. Csak 
e hajlam kinövései megvetendők. Ama keresztény 
parancsolatokról, amelyeket legkorábbi ifjúsá
gunkban, mint a legfontosabbakat belénk oltottak 
és amelyeket a prédikácziók milliói dicsőítenek, 
igy szól tehát (Máté 5, 44) : «Szeressétek ellensé
geiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, 
jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és 
imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és 
kergetnek titeket.» E parancsolat nagyon esz
ményi, de gyakorlatilag igen kétes értéke van. 
Ugyanez érvényes a másik tételre is: «Aki el 
akarja venni a te alsóruhádat, engedd néki felső
ruhádat is», tehát a modern életre alkalmazva: 
«Ha téged egy erkölcstelen csaló vagy ónodnak 
felével megcsal, úgy ajándékozd néki még a másik 
felét is», — vagy a politikai gyakorlatra alkal
mazva : «Ha titeket, esztelen németeket a jámbor 
angolok Afrikában egyik kolóniától a másikután 
megfosztanak, úgy ajándékozzátok néki a többi koló
niát is — vagy a mi a legjobb: ráadásul adjátok 
még Németországot is !» Minthogy mi itt a modern 
Angolország sokat csodált világhatalmi politikáját 
érintjük, úgy futólag azt akarjuk megjegyezni, 
hogy milyen éles ellentétben van ez a keresztény 
szeretet összes alaptanával, amelyet pedig ez a 
nagy nemzet, sokkal inkább, ad a hívők szájába, 
mint a többi. Különben a nyilvánvaló ellentmon
dás azember ideális, altruisziikus erkölcse és az 
emueri társadalom, különösen a keresztény kul- 
turállamok emberei községei között rég ismert 
dolog.

II. A kereszténység* testi megvetése. Mint
hogy a keresztény vallás az ember szervezetét 
egészen dualisztikus módon tárgyalja és a halha
tatlan léleknek csak futólagos fentartást tulajdonit
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az emberi testben, egészen természetes, hogy az 
elsőnek sokkal magasabb értéket tulajdonítanak, 
mint az utóbbinak. Ebből folyik a testi ápolás, 
fejlesztés és tisztaság elhanyagolása, amely a kö
zépkor kulturéletét a pogány klasszikus ókorhoz 
képest nem tünteti fel előnyösen. A keresztények 
eszménye sok kolostorban az az ember, aki soha
sem mosakodik és ruházkodik tisztességesen, aki 
sohasem cseréli fel rosszszagu csuháját és aki 
rendes munka helyet lusta életét esztelen imád
kozással, böjtöléssel stb. tölti el. E testi megvetés 
kinövései gyanánt még az önsanyargatók és más 
aszkéták ájtatoskodásait tekinthetjük.

III. A kereszténység természet-megvetése. A 
számos elméleti tévedések és praktikus hibák, az 
eltűrt durvaságok és sajnálatos nélkülözések forrása 
a kereszténység hamis antropzzmuszában rejlik, 
abban a felfogásban, amely az embert, mint «isten 
képmását» tekinti, a többi természettel ellentét
ben. Ezzel aztán nemcsak nagyszerű «természet» 
anyánktól távolította el őt, hanem a többi szer
vezetek sajnálatos megvetését is okozta. A keresz
ténység nem is a hires állati szeretetet hirdeti, ama 
közelálló, hozzánk tartozó emlősállatok iránti 
(kutyák, lovak, szarvasmarhák stb) szánalmat, 
amely sok más régi vallás erkölcsi törvényeihez 
tartozik, mindenekelőtt a legelterjedtebbhez, a 
buddhismuszhoz. Aki hosszabb ideig tartózkodott 
Dél-Európaban, az tanúja lehetett annak a gya
lázatos állatkínzásoknak, amely bennünk állatvé
dőkben a legmélyebb sajnálatot és a legnagyobb 
haragot keltette ; és ha valaki az’án e durva «keresz
tényeket» szemrehányással illeti kegyetlenségük 
miatt, akkor feleletül azt kapják: «Igen, hisz az 
állatok nem keresztények!» Sajnos, ezt a felfogást 
Descartes is megerősítette, aki csak az emberek
nek tulajdonit érző lelket, nem pedig az állatok-
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nak is. Mennyire fenségesebb tehát a mi mo
nisztikus erkölcstanunk a keresztényhez képest. 
A darwiniznus megtanít arra, hogy mi először a 
primatakból, azután az emlősök egész sorából szár
mazunk, és hogy ezek a «mi testvéreink»; a 
fiziológia megmutatja, hogy ugyanazon idegekkel 
és érzékekkel bírnak, mint mi, hogy ép úgy érez 
örömet és fájdalmat, mint mi. Egy érző monisz
tikus természettudós nem fogja valaha az állatok
kal ama kínzásokat végezni, amelyet a hivő 
keresztények antropisztikus nagyságában — mint 
a «szeretet istenének gyermekei!» — gondatlanul 
elkövetnek. — Azonkívül a kereszténység elvi ter
mészetmegvetése a legnemesebb földi örömök 
egész tömegét vonja meg az embertől, igy min
denekelőtt a fenséges, igazi, lélekemelő természeti 
élvezetet.

A kereszténység kulturmegvetése. Minthogy 
Krisztus tanításai szerint a mi földünk egy sira
lomvölgy, földi életünk értéktelen és csak előké
szület az «örök életre» a túlvilágon, úgy termé
szetesen megkívánja, hogy az ember mondjon le 
az összes földi boldogságról és az összes földi 
javakat mellőzze. E «földi javakhoz» azonban a 
technika, gyógyászat, közlekedés nagy segédesz
közei tartoznak, amelyek a mai kélturéletet kelle
messé és kedélyessé teszik — mind e «földi ja
vakhoz» tartoznak a képzőművészet, zene, költé
szet magas gyönyörei, amelyek a középkorban 
(elveink daczára!) igen fejlődtek és amelyeket 
«eszményi javaknak» nevezünk; — e «földi ja
vakhoz» tartoznak a tudomány és mindenekelőtt 
a természetismeret megbecsülhetetlen haladásai, 
amelynek meglepő fejlődésére a mi 19. századunk 
tényleg büszke lehet. A finomult kultúra mind e 
földi javai, amelyek monisztikus világnézetünk 
szerint a legnagyobb értékkel bírnak, a keresztény
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tanok szerint értéktelenek és a szigorú keresztény 
erkölcsnek e javak felé törekvést ép úgy rosszalja, 
mint a mi humanisztikus erkölcsünk ezt helyesli 
és ajánlja. A kereszténység tehát e gyakorlati 
téren is kulturellenségnek mutatkozik, az a harcz, 
amelyet modern műveltség és tudomány ez ellen 
kénytelen viselni, ebben az értelemben «kultur- 
harcz» is.

A kereszténység családi megvetése. A keresz
tény erkölcs legsajnálatosabb oldalaihoz tartozik 
az a becsmérlés, amelylyel a családi élettel szem
ben viseltetik, tehát ama természetszerű együttélés 
ellen a legközelebbi vérrokonainkkal, amely a 
normális ember részére ép ugv nélkülözhetetlen, 
mint a magasabb szocziális állatoknak. A «csalá
dot» joggal tekinthetjük a «társadalom alapjának» 
és az egészséges családi életet a viruló állami 
élet előfeltételének. Egészen más véleményen volt 
Krisztus, akinek a «túlvilágra» vetett tekintete az 
asszonyt és a férfiút ép úgy becsmérelte, mint a 
«földi élet» többi javait. A szülőkkel és testvérek* 
kel való érintkezésről nagyon keveset tudnak az 
evangéliumok elbeszélni ; szűz Máriához való 
viszonya semmi esetre sem volt oly gyöngéd és 
oly szívből fakadó, mint ahogy a szép képek ezrei 
költői magyarázatban megmutatták; ő maga nem 
házasodott meg. A nemi szerelem, amely első 
alapja a családalapításnak, Jézus előtt szükség
szerű bajnak látszott. Még tovább ment ebben 
serény apostola, Pál, aki jobbnak tartotta, ha 
nem házasodunk, mintha házasodunk. «Jó a fér
fiúnak asszonyt nem illetni» (Korinthus 7, 11 
28—38). Ha az emberiség e jó tanácsot megfo
gadta, úgy bizonyára mindjárt vége lett volna az 
összes bajnak és szenvedésnek; e hathatós kúra 
által egy századon belül teljesen megszűnnék.

Pápai erkölcs. A római pápaság bámulatra-
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méltó hierarchiáját, amely nem becsmérelt semmi
féle eszközt a szellemek fölötti abszolút uralom
ban, kitűnő eszközt talált ama «tisziátlan» szem
lélet fejlesztésében és ama aszketikus képzet ápo
lásában, hogy a nőktől való tartózkodást erény
nek tartja. Mar Krisztus után az első századokban 
sok szerzetes tartózkodott a házasságtól és e 
cölibátusnak állítólagos értéke úgy felemelkedett, 
hogy kötelezővé nyilvánították. Az az erkölcste
lenség, amely ennek következtében beállott, a 
művelődéstörténet újabb kutatásai révén ismere
tessé lettek. Már a középkorban a tiszteletbeli 
asszonyok és lányok elcsábítás a szerzetesek által 
(persze a gyónás fontos segítségével) nyilvános 
boszuságot okozott; sok község arra kényszerült, 
hogy a «szemérmetes» szerzetesek megóvására 
ko'ikubznátumot határozzon! Ez gyakran külöm
böző, gyakran igazán romantikus formákban tör
tént meg. így pld. azt a kanonikus törvényt, 
hogy a pap gazdasszonya nem lehet fiatalabb 
negyven évesnél, nagyon szellemesen úgy «ma
gyarázták», hogy a káplán ur két «szakácsnőt» 
tartott; ha az egyik 24 és a másik 18 éves volt, 
úgy ez együttvéve 42 — tehát még kettővel több, 
mint a mennyire szükség volt. Azokon a keresz
tény zsinatokon, amelyeken a hitetlen eretnekeket 
élve elégették, az egybegyült érsekek és kardi
nálisok a kéjlányok egész seregével lakomáztak. 
A katolikus egyház nyílt és titkos kicsapongásai 
oly szégyenletesek és károsak lettek, hogy Luther 
előtt hangossá lett az a feletti felzúdulás és a 
kiáltás «a templom reformatioja» után Hogy ez 
erkölcstelen viszonyok a katolikus országukban 
még ma is tovább élnek (bár inkább titokban) az 
általánosan ismert dolog. Régebben időről-időre kö
vetelték a cölibátus megszüntetését, igy Baden, 
Bajorország, Hessen, Szászország és más orszá-
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gok tanácsában ! De sajnos eddig hiába ! A német 
birodalmi tanácsban, melyben a pápai centrum 
jelenleg a sexualis erkölcstelenség elkerülésére a 
legnevetségesebb eszközöket ajánlja, még egy párt 
sém gondolt arra, hogy a cölibátus eltörlését az 
erkölcs érdekében megtegyék. (V. ö. Hoensbroeck ; 
A pápaság, Lipcse 1901.)

A modern kulturáltam, amely nem csupán a 
gyakorlati, hanem az erkölcsi népéletet is egy 
magasabb fokra emelni tartozik, joga és köteles
sége ilyen veszedelmes állapotokat megszüntetni. 
A katolikus papok kötelező cölibátusa ép oly ve
szedelmes és erkölcstelen, mint a gyónás és a 
bünfeloldás ; mind a három intézménynek semmi 
köze sincs az eredeti kereszténységhez; mind a 
három a tiszta keresztény erkölcsnek arczulütése, 
mind a három a pápaság haszontalan találmánya, 
mely azon épült, hogy az önkényes uralmat fen- 
tartsa könnyen hivő néptömegeknél és hogy őket 
anyagilag kizsákmányolja.

A történet nemizése előbb vagy utóbb bor
zasztó büntetéssel fogja sújtani a római pápasá
got és emberek milliói, akiket ezen elfajult vallás 
által boldogságuktól megfosztottak, arra fognak 
szolgálni, hogy halálos lökést adjanak neki — 
legalább az igazi «kulturállamokban». Újabban 
kiszámították, hogy az emberek száma, kik a pá
pai eretnekül dözések, a vallásháborúk, inquvisitió 
stb. által az életüket vesztették — meghaladja a 
tiz milliót. De mit is jelent ez a szám a tízszer nagyobb 
szerencsételenekéhez képest, akik a tételeknek és 
a pápaság elfajult erkölcs ei-neh. áldozataivá lettek 1 
Azok megmérhetetlenségéhez képest, kiknek szel
lemi életét megölték, kiknek naiv erkölcsét meg- 
kinozták, akiknek családi életét elpusztították ? 
Itt Goethének remek drámájával mondhatjuk (Die 
Braut von Korinth):
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«Nem áldoztak itten, sem juhot, sem bikát, Hanem embert, ó borzalom!*
Állam és egyház. Ama nagy «kulturharczban», 

a melyet e szomorú állapotok következtében még 
mindig folytatnunk kell, az első czélul a teljes 
szakadás szolgáljon az állam és az egyház között. 
A szabad egyház a szabad államban létezzék, azaz 
minden egyház szabad legyen kultuszában és 
ceremóniáinak használatában, még fantasztikus 
költeményeikben és babonás dogmáikban is, de 
oly feltétellel, hogy nem veszélyezteti a nyilvános 
rendet és erkölcsöt. És akkor egyenlő joga legyen 
mindenkinek. A szabad szövetségeket és a mo
nisztikus társaságokat ép úgy tűrjék meg és ép 
oly szabadon mozoghassanak, mint a szabadelvű 
protestáns egyletek és ortodox pápai községek. De 
mind e különböző vallás híveinek a vallás magán
ügye mararadjon ; az állam csak felügyeljen ezekre 
és kihágásaikat ellenőrizze, de ne védje meg és 
ne nyomja el őket. De mindenekelőtt ne kötelez
zék az adófizető polgárokat arra, hogy adóikat 
más «vallás» igényei részére fizessék, amely a 
becsületes meggyőződésük szerint babona. Észak- 
Amerika egyesült államaiban, Hollandiában és 
kisebb államokban az egyháztól való szakadás 
már rég megtörtént és pedig az összes lakók 
megelégedésére. Ugyancsak ottan határozták el az 
iskola fontos elválasztását az egyháztól, kétség
telen, hogy ez jele annak a hatalmas fellendülés
nek, melyet a tudomány és a magasabb szellemi 
élet Eszak-Amerikába nyert.

Egyház és iskola. Magától értetődik, hogy 
az egyháznak az iskolától való elválasztása csak a 
vallásra vonatkozik, arra a különleges vallási- 
mára, a mely minden egyház mindakörében az 
idők folyamán fejlődött. Ez a vallásos tanítás tel
jesen magánügy és a szülők vagy a gyámok
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vagy ama tanítóknak és szerzeteseknek, afeladatához 
tartozik kiket erre megbíznak. Az elválasztott vallás- 
oktatás helyét kél fontos tantárgy foglalja el: először 
a monisztikus erkölcstan, másodszor az összeha
sonlító vallástörténet. Az uj monisztikus erkölcs
tanról, amely a modern természetismeret szilárd 
talaján — elsősorban a fejlődéstanon — épült, az 
utóbbi harmincz év alatt nagy irodalom keletke
zett Ami uj összehasonlító vallástörténetünk kapcso
latban van az elemi oktatásnál a bibliai történe
tekkel és a görög és római mondákkal. Mind
kettő megmarad lényeges műveltségi tényezőknek. 
Ez már azért is magától értetődő, mert az egész 
képzőművészet monisztikus esztétikának fiága, a 
legszorosabb kapcsolatban van a zsidó, a kérész* 
tény, a görög és római mitológiával. Lényeges 
külömbség csak akkor fog létrejönni a tanításban, 
ha a zsidó és keresztény legendákat nem fogják 
igaz dolgok gyanánt, hanem úgy mint a görög 
és rómait, a melynek költészeti méltatásánál nem 
fog csökkenni, hanem még emelkedni fog eszté
tikai és erkölcsi értéke. — A mi a bibliát illeti, 
úgy a «könyvek e könyvét» csak gondosan ki
választott részletekben adják a gyermek kezébe 
(mint iskolai bibliát); ezzel a gyermek fantáziájá
nak tisztaságát nem fogjuk elrontani a számos 
tisztátlan és erkölcstelen mesékkel, melyekben pe
dig az óTestamentum oly nagyon bővelkedik.

Állam és iskola. Miután az állam az iskolát 
megszabadította az egyház rabszolgalánczaiból, 
úgy annál nagyobb erővel szentelheti erejét az 
iskolaügy ápolásának. Egy jó iskolatanitás meg
becsülhetetlen értékét annál jobban megismertük, 
mennél jobban fejlődött a 19. század kulturéleté- 
nek minden területe. De az iskolai nevelés mód
szere nem tartott lépést ezzel. Az uj iskolai reform 
szükségessége mind sürgősebbé válik. E fontos
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kérdésről is az utóbbi negyven év alatt számos 
értékes könyv jelent meg. Ez alkalommal néhány 
általános szempontra támaszkodunk, amely fontos
nak látszik előttünk * 1. Eddigi tanításokban az 
ember játszotta a főszerepet, különösen az ember 
nyelvtana, a természettant egészen elhanyagolták. 
2. Az uj iskolában a természetnek kell a főtárgyat 
képeznie. Az ember helyes képzetet nyerjen arról 
a világról, amelyben létezik ; ne éljen a természe
ten kívül, vagy talán sőt véle ellentétben, hanem 
úgy jelenjék meg, mint legmagasabb és legneme
sebb teremtménye. A klassikus nyelvek (görög és 
latin) tanulmányai, a melyek eddig a legtöbb időt 
vették igénybe, igen értékesek maradnak ugyan, 
de igen meg kell szorítanunk (a görögöt csak 
mint szaktárgyat, a latint, mint kötelezőt). 4. En
nek helyébe a modern kulturny elv eket az összes 
iskolákban a legnagyobb erővel kell tanítani (an
gol, franczia, olasz). 5. A történettanítás inkább a 
kultúrtörténet belső szellemi életére legyen tekin
tettel, kevésbé a külső néptörténetre (a dinasztiák, 
harczok stb. sorsára). 6. A fejlődéstant a kozmoló
giával, a geológiát a földrajzzal, antropologiát a 
biológiával kapcsolatban kell tanítani. 7. A bio
lógia alaptanait minden müveit embernek ismerni 
kell, a modern szemléleti oktatás előmozdítja a 
biológiába való vonzó betekintést (antropológia, 
zoologia, botanika). Kezdetben a leiró rendszerből 
kell kiindulnunk (etológiával és bionomiával kap
csolatban) ; később ehhez az anatómia és a fizi
ológia elemeit kell csatolnunk. 8. Ép úgy meg 
kell ismernie minden müveit embernek a fizika és 
a kémia alaptanait, valamint ennek exakt alapját, 
a matematikát. 9. Minden tanulónak jól kell raj
zolnia tanulnia a természet után, lehetőleg vi zifest- 
ménynyel. A természet utáni rajz és vizfestmény 
(állatok, virágok, tájképek, .felhők) nem csak a tér-
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mészet iránt kelti fel érdeklődését, és annak élve
zetét tartalmassá teszi, hanem a tanulók csak az 
által tanulnak meg látni és a látottakat megértem. 
10. Sokkal nagyobb súlyt kell fektetni — nem 
mint eddig történt — a testi fejlesztésre, igy a 
tornára, úszásra; hetenkint többször közös sétát 
és évenkint a szünidőben több gyalogutazást kell 
létesíteni, az ez által nyújtott szemléleti oktatás a 
legnagyobb értékkel bir.

A kulturállamok iskoláinak eddigi feladata a 
későbbi foglalkozás előkészítője gyanánt szolgált 
az állampolgár kötelességeinek megtanítása volt 
ez. A 20. század főfeladata lesz, az önálló gon
dolkozás kiképzése, a szerzett tapasztalatok tiszta 
megértése és a jelenségek természetes összefüg
gésébe való betekintés. Ha modern kulturállam 
minden polgárának az általános szavazati jogot 
megadja, úgy eszközt is kell nyújtania arra, hogy 
jó iskolai nevelés által esze fejlődjék, hogy ez
után az általános jólét érdekében észszerű alkalma
zást találjon.

Világproblémák. 24



HUSZADIK FEJEZET.

A világrejtvények megoldása.

Visszatekintés a tudományos világismeret haladásaira a tizenkilenczedik században. A világrejtvényekre való feleiét a monisztikus természetbölcsészet által.
Tartalom: Visszatekintés a 19. század haladásaira a világrejtvények megoldását illetőleg. I. A csillagászat és kozmológia haladása. A mindenség fizikai és kémiai egysége. A kozmos átváltozása. A bolygó rendszer fejlődése. A filogenetikus folyamatok analógiája a földön és más planétákon. Más világtestek organikus lakói. A világképződés periodikus változása. II. A geológia és paleontologia haladása. Neptunizmus és vulkanizmus. Folytonossági tanok. III. A fizika és kémia haladása. IV. A biológia haladása. Sejtelmélet és deszcendens elmélet. V. Antropologia. Az ember eredete. Általános végtekintés.
A világproblémákról szóló bölcsészeti tanul

mányaink végén, vigasztalódva mehetünk a nehéz 
kérdések feleletéhez: Mennyire sikerült nékünk a 
megoldásuk? Milyen értékkel birnak ama óriási 
haladások, melyet a lefolyt 19. század az igazi 
természetismeretben megtett? És milyen kilátást 
nyújtanak a jövőre, a mi világnézetünk további 
fejlődésére nézve a 20. században, amelynek kü
szöbén most állunk ? Minden elfogulatlan gondol
kozó, aki áttekintette tapasztalati tudásunk tény
leges haladásait és bölcsészeti értelmének egy-
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séges felfogását, az osztani fogja véleményünket: 
19. század nagyobb haladásokat a természet meg
ismerésében és lényegének megértésében, mint az 
összes előző századok, sok, nagy «világrejtvényt» 
oldott meg, amely a kezdetén még megoldhatat
lannak látszott; a tudás és megismerés uj ágait 
nyitotta meg előttünk, amelyről az emberiségnek 
még száz év előtt sejtelme sem volt. De minde
nekelőtt a monisztikus kozmológiának fenséges 
czélját világosan tüntette fel és megmutatta azt 
az utat, amelyen egyedül hozzá juthatunk, a 
tények exakt tapasztalati kutatás és az okok meg
ismerésének útját. A mechanikai okozatiság ab
strakt nagy törvénye, amelynek a kozmológiai 
alaptörvény, a szubstancia törvény csak más, kon- 
krétebb kifejezése, most a mindenséget, mint az 
emberi szellemet uralja ; az a biztos, állandó 
vezércsillaggá vált, melynek fénye megmutatja ama 
ösvényt, amely a számtalan egyes jelenség sötét 
labirintusán keresztülvezet. Hogy erről meggyő
ződjünk, futólagos visszatekintést vetünk ama bá
mulatos haladásokra, melyeket a természettudo
mány főágai ez emlékezetes időn belül megtettek.

I. A csillagászat haladása. A csillagászat
tan a legrégibb, az embertan a legújabb termé
szettudomány. Önmagáról és saját lényéről az 
ember csak a 19. század második felében nyert 
teljes bizonyosságot, mig a csillagos ég, a bolygók 
mozgásainak ismeretében stb. már 4500 év előtt 
bámulatos haladást tapasztalunk. A régi kínaiak, 
indusok, egyiptomiak és kaldeusok távol keleten, 
már akkor jobban ismerték a szférikus csillagászatot, 
mint a nyugat legtöbb «müveit» keresztényje 
négyezer évvel később. Már 2697-ben Kínában csilla
gászatilag kiszámítottak egy nap fogyatkozást és 
1100 évvel Krisztus előtt egy elvben meghatároz
tak az ekliptikának görbületét, mig Krisztus maga24*
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(«Isten fia»l) tudvalevőleg nem bírt csillagászati 
ismeretekkel, sőt eget és földet, természetet és 
embert a legkorlátoltabb geocentrikus és antropo
centrikus álláspontról Ítélte meg. A csillagászat 
legnagyobb haladása gyanánt általánosan és joggal 
Kopemikus heliocentrikus világrendszere tekinthető, 
kinek nagyszerű müve: «De revolutionibus orbium 
coelestium» a gondolkozók között a legnagyobb 
revolutiot idézte elő. Minthogy Ptolomdus uralkodó 
geocentrikus világrendszerét megdöntötte, úgy a 
tiszta keresztény világnézet alól elvette a talajt, 
mely a földet a világ és az embert a föld közép
pontjául tekintette. így tehát természetesen akeresz- 
tény egyház, a római pápával az élén Kopemikus 
megbecsülhetetlen felfedezését a legnagyobb mérték
ben megtámadta. Mindamellett ez utat tört, miután 
Kepler és Galilei azon alapította meg az «ég mecha- 
nizmuszát» és miután Newton nehézkedési elmélete 
által megadta rendíthetetlen matematikai alapját.

Sokkal hatalmasabb és az egész mindenséget 
átölelő haladást mutat a fejlődés eszméjének beve
zetése a csillagászatba; ezt 1755-ben a fiatal 
Kant cselekedte meg; aki bátor «Allgemeine Na
turgeschichte und Theorie des Himmels» czimü 
müvében, nemcsak «állapotát», hanem az «egész 
világegyetem mechanikai eredetét Newton alaptör
vényei szerint» igyekezett megvizsgálni. Laplace 
nagyszerű «System du monde»-\a által, amely 
Kanttól függetlenül a világalakulatok ugyanazon 
képzeteihez jutott, 1796-ban ez uj «mécanique 
celeste» újra szilárdan megalapult, hogy úgy lát
szott, hogy 19. századunk már e legfontosabb 
ismeretágban lényegesen újat már fel nem mutathat. 
De mégis megmarad a dicsősége, hogy itt egész 
uj utat tört és hogy tekintetünk végtelenül kibő
vült a mindenségben, A fotográfia és fotometria 
felfedezése által, de különösen a szin-elemzés
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által (Bunsen és Kirchhoff 1860 révén) a fizikát és 
kémiái bevitték a csillagászatba és igy ez által a 
kozmológiai következtelések a legnagyobb horderőt 
nyerté <. Bizonyossá vált az, hogy a materia 
ugya az az egész világon és hogy fizikai és ké
miai tulajdonságai nem külömböznek a legtávolabb 
álló csillagokban sem a földünkétől.

A végtelen kozmosz fizikai és kémiai egysegé
nek monisztikus meggyőződése, melyet mi általa 
nyertünk, a legfontosabb általános ismeretekhez 
tartozik, amelyet az asztrofizikának köszönhetünk, 
a csillagászat uj, igen érdekes ágazatának. Ép oly 
fontos az a világos és ama megismerés segítségé
vel nyert meggyőződés, hogy a mechanikus fej
lődés ugyanazon törvényei ép úgy uralkodnak a 
végtelen mindenségben, mint a mi földünkön; a 
kozmosznak ugyanazon hatalmas, mindent átölelő 
átváltozása uralkodódik a végtelen mindenségben, 
mint a földünkön geológiai történetében; ép úgy 
lakóinak törzstörténetében, mint a népek és az 
egyes ember történetében. A kozmosz egyik ré
szében, tökéletesbült távcsőnk segítségével hatalmas 
mellékfoltokat veszünk észre, melyek izzó, roppant 
vékony gáztömegekből állnak ; mi ezeket a világ
testek csiráinak gondoljuk, melyek milliárd mért- 
földnyi távolságban a fejlődés első állapotában 
vannak. E «csillagcsirák» egy részénél valószínű
leg még nem váltak el a kémiai elemek, hanem 
óriási hőmérséklet mellet (sok millió fokot számí
tunk !) az őselemmé (frothylla) egyesül; sőt talán 
részben még nincsen elválasztva az eredeti szub
sztancia a «tömegben és éterben». A mindenség 
más részeiben oly csillagokkal találkozunk, melyek 
lehűtés következtében izzóvá váltak, másokkal 
melyek megszilárdultak ; fejlődési fokozatukat meg
közelítőleg külömböző színükből meghatározhat
juk. Azután csillagokat látunk, amelyeket ho’dak
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és gyűrűk vesznek körül, mint a mi Saturnusunkat; 
a világitó mellékgyürüben az uj hold csiráját lát
juk, amely ép úgy elvált az anya-bolygótól, mint 
az utóbbi a naptól (v. ö. Bölsche Vilmos: Ent
wicklungsgeschichte der Natur, 1894).

Sok «állócsillagról», mely évezredekbe kerül, 
mig fénye lejut hozzánk, bizonysággal elfogadhat
juk azt, hogy azok napok, hasonlóan a mi na
punkhoz és hogy holdak és bolygók veszik körül, 
hasonlóan a mi naprendszerünkhöz. Továbbá még 
azt is gyaníthatjuk, hogy e bolygók ezrei a föld
del hasonló fejlődésben vannak, tehát oly élet
korban, amelyben a felső réteg időmérséklete fagy 
és forrpont közt van, tehát csepfolyós, folyékony 
viz állapotában. Ezzel megvan az a lehetőség, 
hogy az oxigén itt is, úgy mint a földön, nagyon 
változatos vegyületeken megy át és hogy nitro- 
génes vegyületeiből plazma fejlődött, azon «élő 
szubstancia», amelyet mi a szerves élet egyedüli 
tulajdonosa gyanánt ismerünk. A monerétk (pld. 
Chromaceák és bakténak) melyek csak ilyen kez
detleges protoplazmából állnak és amelyek ősnem
zés utján ama szervetlen nitrokarbonatokból kelet
keztek ugyanazon a fejlődésmeneten mentek át 
sok más bolygón, mint a mienkén; homogén 
plazmatestükből a belső magnak a külső sejttesttől 
való elkülönülés által a legegyszerűbb élő sejtek 
keletkeztek. Az összes sejtek életének analógiája 
szerint — ép úgy a plazmodom növénysejtek, 
mint a plazmojagis állatsejtek szerint — ama 
következtetéshez jutunk, hogy a további törzstör
ténet a földünkéhez hasonlóan játszódik le a többi 
csillagokon is — természetesen mindig a hőmér
séklet egyenlő szűk határait tartva szem előtt, 
amelyben a vízcsepp folyóssá marad, izzófolyamatu 
világtesteken, amelyeken a viz csak gőzformában 
és a megszilárdultakon, a melyeken csak
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a jégforma maradt meg, az organikus élet hasonló 
esetben teljesen lehetetlen.

A fllogenia hasonlatossága. A törzstörténeti 
fejlődés analógiája, amelyet hasonló biogenetikus 
fejlődés-fokozatok gyanánt fogadhatunk el a sok 
csillagnál is, a konsztruktiv fantáziának természe
tesen széles teret enged a színes spekulácziók 
részére. Egy kedvencz tárgya már régóta az a 
kérdés, hogy vájjon emberek vagy más hozzánk 
hasonló magasabb fejlettségű lények laknak-e többi 
csillagokon. A sok irás közül, amely e nyílt kér
désre megfelelni igyekszik, újabban a párisi csilla
gász Flammarion Camille véleménye nyert nagy 
elterjedést; ezek ép úgy kitűnnek gazdag fantá
ziájuk és élénk előadásuk, mint a kritika és bio
lógiai ismeretek hiánya által. Amennyire mi e 
kérdések feleletére képesek vagyunk, úgy a kö
vetkezőket tudjuk elképzelni: I. Nagyon valószinü, 
hogy rendszerünk néhány bolygóján (Marson, 
Vénuson) és más naprendszerek sok bolygóján 
földünkéhez hasonló biogenetikus folyamatok ját
szódnak le; az arehigoniák által először egyszerű 
monerák és ezen egysejtű protisztáiból (először 
a plazmodom ősnövények, később a plazmofág ős
állatok) keletkeztek. Nagyon valószinü, hogy ez 
egysejtű protistákból a fejlődés további meneté
ben először szocziális sejtegyesülések származtak 
(cönobiák) később szövetalkotó növények és álla
tok (metafiták és metazoák.) II. Továbbá még az 
is valószinü, hogy a növényvilágban először a 
thallofiták keletkeztek (algák és gombák), később 
diafiták (moszatok és haraszt), végül antofiták 
(gimnospermátikus és angiospermatikus növény
virágok). III. Ép oly valószinü, hogy az állat
világban is a biogenetikus folyamat hasonlóan 
történt, hogy a blaszteadokból (katallektákból) elő
ször gasztreadok keletkeztek és ezen alsó állatok-
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ból (cölenteriákból) később magasabb állatok (cö- 
lomariák). IV. Ellenben nagyon kérdéses, hogy a 
magasabb állatok egyes törzsei (és ép igy a fel
sőbb növényekéi is) a többi bolygón a földön 
történt hasonló fejlődésen mentek-e át. V. Külö
nösen egészen bizonytalan az, hogy vájjon a 
földön kívül léteznek-e emlősállatok és hogy vájjon 
fiietikus átváltozásukból sok millió év folyamán 
az emlősök és ennek élén az ember ép úgy fej
lődött-e mint itt a földön; akkor ott az átalakulá
sok milliónak ép úgy kellett megtörténnie, mint 
nálunk. VI. Ellenben sokkal valószínűbb, hogy 
más bolygókon a magasabb növények és állatok 
más tip*usai fejlődtek, melyek idegenek földünkéi
től, oly magasabb állattörzsek, mely a gerinczese- 
ket felülmúlja az alakulótehetségben, magasabb 
lén vek, amely minket földi embereket észben és 
gondolkozótehetségben jóval felülmúlják. VII. Az 
a lehetőség, hogy mi emberek a más bolygók ily 
lakóival egyenes viszonyban lehetnénk, kizártnak 
látszik földünk a többi világtestektól való messze
sége miatt és a nélkülözhetetlen atmoszferikus 
levegő hiánya miatt a távoli, csak éterrel telt 
közbenső térben. Mig sok csillag valószínűleg 
olyan biogenetikus fejlődésállapoiban van, mint 
a mi földünk (legalább száz millió év óta 1), addig 
mások már nagyon előrehaladtak és a «bolygói 
aggastyánkorszakban» végük felé járnak, ugyan
azon végnek, amely a földünknek is sorsa. A 
hideg világtérben levő hőkisugárzás által lassankint 
annyira sülyed, hogy minden cseppfolyós viz jéggé 
merevedik; ezzel megszűnik az organikus élet 
lehetősége. Egyúttal a forgó testek tömege mind
jobban összehuzódik ; körmozgásuk sebessége 
lassankint megváltozik. A forgó bolygók utjai 
szükebbé válnak, ép igy az őket körülvevő holdakéi 
is. Végre a holdak a bolygókba esnek és ezek a
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napba, a melyből keletkeztek. Ezen összeütközés 
által újra óriási tömegű hő fejlődik. A kolidált 
világtestek szétmállott darabjai szabadon szétosz
lanak a végtelen világűrben és a napalakulás örökös 
játéka újból megkezdődik.

Az a nagyszerű kép, amelyet szellemi sze
meink előtt a modern asztrofizika feltár a szám
talan világtest keletkezését és pusztulását nyilvá
nítja, a különböző kozmogenetikus állapot periodikus 
változását, amelyet mi a mindenségben egymás
melleit szemlélünk. Mig a végtelen világmag egyik 
helyén a tifuzis ködfoltból egy uj világűr keletke
zik, egyik, másik a távoli helyen, izzófolyamatu 
anyaggá vált; egy harmadik pedig equatorján gyű
rűket taszított el, amelyek bolygókká alakulnak ; 
egy negyedik már hatalmas nappá vált, mely
nek bolygói másodrendű kísérőkkel vannak 
körülvéve, holdakkal, stb. stb. És ez alatt a 
világűrben a kisebb világtestek milliárdja hajtja 
egymást, metoriták és futó csillagok, amelyek 
mint látszólagos törvénytelen csavargók a nagyob
bak útját keresztezik és a melyeknek nagyrésze 
naponkint az utóbbiakba belezuhan. E mellett a 
körmozgás ideje lassankint megváltozik és ezzel 
együtt a rohanó világtestek útja is. A kihűlő 
holdak a bolygókba és ez utóbbiak aztán a napjukba 
esnek. Két távoleső nap, talán már megmeredve, 
óriási erővel jut összeütközésbe és ködalaku töme
gekbe szétmálik. És e közben oly óriási hőmennyisé
get fejlesztenek, hogy a ködfolt újra izzóvá lesz 
és nos a régi játék újból megkezdődik. De e per
petuum mobilében a mindenség végtelen szub- 
sztancziája, anyaguk és energiájuk összege örökké 
változatlan marad és a világalakulás periodikus 
változása örökösen ismétlődik, a kozmosznak ma
gához visszatérő átváltozása. Mindenütt uralkodik 
a szubsztancziatörvény.
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II. A geológia haladása. Sokkal későbben 

lett tudományos vizsgálat tárgyává a föld és 
keletkezése, mint az ég. A régi és újabb időben 
a számos kozmogeniák a föld keletkezéséről ép 
úgy akartak felvilágositással szolgálni, mint az ég
ről ; de a mitológiai színezet, amely mindnyáját 
jellemezte, csakhamar csak fantáziájuk képzelődé
sét bizonyította és mindama régi teremtési mon
dák, a melyről a vallás és művészettörténet tudó
sit, csakhamar az egyetlen nyerte meg a főrangot 
a többiek felett: Mózes teremtéstörténete, amint a 
pentateuch könyvében (genezis) lett elmondva. 
Ez az ismert történet, mint tudvalevő, Mózes 
halála után sokkal később (valószínűleg 800 év
vel) keletkezett; forrásai azonban sokkal régibbek 
és babilóniai, asszír és indiai mondákra vezethetők 
vissza. E zsidó terem’ésmonda legnagyobb be
folyását az által nyerte, hogy a keresztény hit
vallás átvette és mint «Isten igéjét» szentesítette. 
Bár már Krisztus előtt 500 évvel a görög termé
szetbölcsészek a föld természetes keletkezését 
ugyanolyan módon magyarázták, mint a többi 
világtestekét. Már akkor a kolophoni Xenophanes a 
megkövül és eket, a melyek később oly nagy fontos
ságot nyertek, valódi természetében felismerte; a 
nagy festő Leonardo da Vinci a 15. században a 
petrafaktákat az állatok foszilis maradványainak 
magyarázta, amelyek a földtörténet régebbi korá
ban éltek. De a biblia tekintélye, különösen a 
vízözön mondája, minden további igaz ismeret 
fejlődését meggátolja és arról gondoskodik, hogy a 
mózesi mondák egész a 18. század közepéig ér
vényben maradtak. Az ortodox teológusok köré
ben ezek még a mai napig is megtartották ezt. 
Csak a tizennyolezadík század második felében 
kezdődött a földréteg önálló kutatása és ebből 
következményeket vontak a keletkezésükről. A
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geogonézia alapitója Freiburgban, a kö
veket a vizből származtatta, mig F Voigt és 
Hutton, (1788) helyesen felismerték azt, hogy csak 
a szedimentaris petrefaktákat tartalmazó kövek 
birnak ily keletkezéssel, ellenben a vulkánikus és 
plutonikus hegytömegek a tüzizzó tömegek meg
merevedéséből származtak.

Az a heves küzdelem, amely a neptunikus és 
plutonikus iskola között keletkezett, még tovább 
tart a tizenkilenczedik század első három évtizedében; 
csak akkor szűnt meg, amikor (1822-ben) Hopp 
Károly az aktualizmusz elvét megalapította és a 
mikor ezt Lijell Károly a föld egész természetes 
fejlődésére vonatkozólag a legnagyobb eredmény
nyel véghezvitte «Geológiai elvei» által (1830), 
a földalakulás igen fontos folytonossági tanát vég
érvényesen elismerésre juttatta, Cuvier katastrófa 
elméletével szemben. A paleontologia, a melyet az 
utóbbi «A foszilis csontok» (1812) czimü munká
jával megalapított, csakhamar a geológia legfon
tosabb segédtudományává lett és már a 19. szá
zad második felében annyira fejlődött, hogy a 
föld és lakóinak történeti korszakait megállapítot
ták. A föld vékony rétegtörténetét mint az izzó 
tűz megszilárdult kéregét ismerték fel, melynek 
lassú lehűlése és összehúzódása szakadatlanul 
folytatódik. A megmerevedő földréteg képződése, 
a főid belsejének izzó tüzreakciója a lehűlt felső 
rélteggel szemben, de mindenekelőtt a viz folyto
nos geológiai működése, a természetesen ható 
okok, melyek napról napra a földréteg és hegyei 
lassú átváltozásában működnek. Három igen fon
tos eredményt köszönhetünk az újabb geológia fé
nyes haladásának. Először is ezzel kizártak min
den csodamesét, minden természetfeletti beavatkozást 
a hegyek és szárazföldek keletkezésénél. Másod
szor az óriási időtartamok nagyságának fogalmát,
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amelyek az alakulásnál megkezdődtek, bámulato
san kibővültek. Most már tudjuk, hogy a paleo- 
Goikus, mezocoikus és kenocoikus alakulatokra 
nem évezredekre, hanem évmilliókra (százon felüt) 
volt szükség. Harmadszor most már tudjuk, hogy 
mind e számos, ez alakulásokban levő kövületek 
nem nagyszerű «természeti játékok», mint ahogy 150 
evvel ezelőtt hitték, hanem az organizmuszok meg- 
kövesült maradványai, amelyek a földtörténet ré
gebbi korszakában igazán éltek és a melyek lassú 
átalakulás folytán a megelőző ősökből keletkeztek.

III. A fizika és kémia haladása. Azon szám
talan fontos felfedezés, amelyet ezen alapvető 
tudomány a 19. században nyert, ismeretesek és 
praktikus alkalmazásuk az emberi kulturélet min
den ágában oly világosan élnek szemeink előtt, hogy 
nem szükséges az egyes eseteket kiemelnünk. 
Mindenekelőtt a gőzerő és elektromosság a jel
lemző «gép pecsétet» nyomta a 19. századra. De 
ép ily fontosak az anorganikus és organikus ké
mia óriási felfedezései. Modern kultúránk minden 
ága, oivostan és technológia, ipar és mezőgazda
ság, bányászat és erdészet, szárazföldi és vizi 
közlekedés, a 19. század folyamán — és külö
nösen ennek második felében — úgy fejlődött, 
hogy bizony 18. századbeli nagyapáink ezen idegen 
világban eltévednének. De értékesebb és mélyebb- 
reható természetismeretünk óriási kibővítése, ame
lyet mi a szubsztanczia törvénynek köszönhetünk. 
Miután Lavoisier (17ö9.) az anyag megmaradásá
nak törvényét felállította és Dalton (1808) ennek 
segítségével az atomelméletet újra megalapította, 
a modern kémia előtt megnyílt az ut, amelyen ha
ladva, egy az előtt nem sejtett fontosságot nyert a 
gyors győzelmi futásban. Ugyanez érvényes a 
fizikára vonatkozólag az energia megmaradásá
nak elvéről. Ennek felfedezése Mayer Róbert (1842)
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Helmholtz Hermann (1847) által a tudomány ré
szére a legtermékenyebb fejlődés uj korszakát je
lenti ; mert csak ez által volt képes a fizika a 
természeti erők univerzális egységét megérteni és 
a számtalan természeti folyamat ama örökös játé
kát, amelyben minden pillanatban az egyik erő a 
másikba áttehető.

IV. A biológia haladása. Ama nagyszerű 
és a mi egész világnézetünknek fontos felfedezé
sét, a melyet az asztronómia és geológia a 19. 
században tett, még a biológiáé jóval felülmúlja; 
bizony mondhatjuk, hogy ama számos ágaza
tok közül, a melyekben az organikus élet ezen 
átölelő tudománya újabban fejlődött, legnagyobb 
részt csak a 19. század folyamán keletkezett. Mint 
a hogy az első fejezetben láttuk, ez az anatómia 
és fiziológia, a botanika és zoologia, az ontoge- 
nia és filogenia ágazata révén, a számtalan fel
fedezések és találmányok által annyira meggazda
godott, hogy biológiai tudásunk mai állapota a 
száz év előttitől igen-igen külömbözik. Ez első 
sorban mennyiségileg a tudásunk óriási növekedé
sére vonatkozik, a mely minden ágazatban és en
nek minden egyes részében érvényesül. De minő
ségileg is a biológiai jelenségekb evaló értelmi el
mélyedésünkre is vonatkozik, működő okok is
meretére.

Itt első sorban Darwin Károly (1859) 
nyerte el a győzelem pálmáját; kiválási elméleté
vel az «organikus teremtés» legnagyobb rejt
vényét oldotta meg, a mely számtalan életforma 
keletkezését tárgyalja a lassú átalakulás által. Bár 
ötven évvel előtte a nagy Lamarck (1809) felis
merte, hogy az átalakulás utjának a kölcsönha
tás és az alkalmazkodás az alapja; de hiányzott 
még. a szelekció elv és hiányzott első sorban a 
szervek igazi lényegébe való betekintés, a melyet
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később a fejlődéstan megalapítása és a sejtelmé
let által nyertünk.

Minthogy mi ezen és más diszcziplinák 
eredményeit összefoglaltuk és a szervek törzs
történetében egységes megértésükhöz a kul
csot megtaláltuk, úgy ama monisztikus biológia 
alapításához, melynek elveit én (1866) «Generel
len morphologie» czimü müvemben megállapítani 
igyekeztem (v. ö. «Natürliche Schöpfungsgeschichte» 
czimü müvemet, X. kiadás. 1902, és Sterne Ca
rus : «Werden und Vergehen» czimü munkáját
IV. kiadás 1900).

V. Az antropologda haladása. Az összes 
tudományok legfőbbike bizonyos értelemben az 
igazi embertan, a tényleg észszerű antropologia. A 
régi bölcs szava : «ember ismerd meg tenmagadat» 
(Homo nosce te ipsum) és a másik hires ige: Az 
ember az összes dolgok mértéke» már régóta is
meretes és használatos. És mégis e tudomány 
— legtágabb értelmében véve — a hagyományok 
és babonák lánczaiban tovább vesztegelt a többiek 
mellett. Az első fejezetben láttuk, hogy mily későn 
és mily lassan fejlődött az emberi szervezetek 
ismerete.

Legfontosabb ágaik egyike a csiratörténet, 
csak 1828 (Baer által) és egy másik, nem ke
vésbbé fontos a sejtelmélet csak 1838-ban 
(Schvann által) lett megalapítva. Mig későbben 
oldották meg a «kérdések kérdését» az «ember 
eredetének» rejtvényét. Bár már Lamarck (1809) 
mutatta meg a helyes megoldáshoz vezető utat 
és «az embert a majomtól» származtatta Dar
winnak rfiégis sikerült ötven évvel később ez 
állítást biztonsággal megalapítani és csak 1863-ban 
Huxléy «Zeugnissen für die Stellung des Men
schen in der Natur» czimü müvében felálitotta
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erre nézve a legfontosabl^ bizonyításokat. Én 
magam azután antropoginiámban (1874) megtet
tem az első kísérletet, hogy az ősök egész soro
zatát, a melyen keresztül a mi nemzedékünk sok 
évmillió folyamán az állatvilágból lassan fejlődött 
történeti összefüggésükben megállapítsam.



Végszemlélet.

A világrejtvények száma a 19. század előre
haladott természetismerete folytán megcsökkent ; 
végre egy egyetlen, végső, mindentátölelőleg, egye
temes rejtvényre lett visszavezetve, a szubsztancia
problémára. De hát legmélyebb alapjában véve 
mi ez a világcsoda, a melyet a reális természet
kutató, mint természetet vagy mindenséget dicsőit 
az idealista bölcsész szubsztanciának vagy Koz
mosznak, a jámbor hivő teremtőnek, vagy Isten
nek ! Állithatjuk-e azt, hogy a modern kozmoló
gia csodálatos haladása e szubsztanciarejtvényt 
megoldotta vagy, hogy megoldásához közelebb 
vitt ?

A végső kérdésre adott felelet természetesen 
nagyon különbözően hangzik, a kérdező bölcsész 
álláspontjának és empirikus ismereteinek megfele
lően. Mi előre megvalljuk, hogy mi a természet 
legbelső lényegével szemben ma ép oly tudat
lanul és idegenül állunk, mint Anaximancler és 
Empeclokles 2400 évvel ez előtt, mint Spinoza és 
Neivton 200 év, mint Kant és Goethe 100 évvel 
ez előtt. Sőt még azt is meg kell vallanunk, hogy a 
szubsztanciának e tulajdonképeni mindig csodála
tosabb és rejtélyesebb lesz, minél jobban hatolunk 
az anyag és az erő mélységébe, annál jobban is
merjük számtalan jelenségformáit és fejlődését. A 
mig mint «magánvalo» a jelenségek mögött rejlik,



385
azt még ma sem tudjuk, de mi közünk e miszti
kus, rejtélyes «magán valóhoz» ha nincs esz
közünk annak megismerésére, ha azt sem tud
juk, hogy vájjon van-e vagy nincs? Hagyjuk 
e kísérletek felett való meddő kutatást a tiszta 
metafizikusoknak és örüljünk inkább, mint «igazi 
fizikusok» ama reális haládásnak, a melyet mo
nisztikus természetbölcsészetünk tényleg elért.

Az elmúlt nagy «század» összes felfedezéseit 
és haladásait felülmúlja a hatalmas, mindent átölelő 
szubstanciatörvény az «anyag és az erő» meg
maradásának alaptörvénye. Az a tény, hogy a 
szubsztancia örökös mozgásnak és átalakulásnakvan 
alávetve, úgy ezt egyetemes fejlődéstörvénnyé 
avatja. A mennyiben ezt a legmagasabb termé
szeti törvénvt megállapították és valamennyien 
alárendelődtek, a természet univerzális egységéhez 
jutottunk és a természeti törvények örökkétartó 
érvényéhez. A homályos szubsztancia problémából 
fejlődik a világos szubsztancia törvénn. A koz
mosz egysége, a melyet arra építünk, megtanít az 
«örök, érczes törvények» végtelen érvényességére 
az egész mindenségben. Ezzel azután az eddigi 
dualizmusz három központi dogmáját rombolja 
össze: a személyes istent, a lélek halhatatlanságát, 
és az akarat-szabadságot. Sokan közülünk élénk 
részvéttel, vagy talán mély fájdalommal szemléli az 
istenek bukását, a melyek drága szüléinknek és 
őseinknek a legfőbb szellemi kincs gyanánt szol
gáltak. De mi a költő szavaival megvigasztalódunk «Bukik a régi és változik a kor.És uj élet fakad a romokból!»

A régi «eszményi dualizmusz» világnézete 
antropisztikus és misztikus dogmáival rommá dől; 
de a hatalmas romtömkelegből pompásan és nagy
szerűen emelkedünk fel «reális monizmusunk» 
uj napja, amely kitárja előttünk a természet pom-Világproblémák. 25
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pás templomának kapuját. Az igaz, szép és jó 
kultuszában, mely monisztikus vallásunknak gaz
dag kárpótlást nyújt az elveszet antropisztikus 
eszmékért, az «istenségért, szabadságért és hal
hatatlanságért.

A világrejtvényeknek előttünk levő tárgyalá
sai közben élesen hangoztattam a következetes 
monisztikus álláspontot és elentétét a dualismusz- 
nak még uralkodvilágnézethez. Én a majdnem ösz- 
szes természettudós véleményére támaszkodom, akik 
általában hajlamot és bátorságot éreznek az egy
séges bölcsészeti meggyőződés iránt. De nem aka
rok búcsút venni olvasóimtól, hogy békülékenyen 
ne utaljak arra, hogy ez éles ellentét bizonyos 
fokban csökken sőt örvendetes harmóniában meg 
is oldható. Teljesen megért gondolkozásnál, a leg
főbb elvek egyenértékű alkalmazásánál a kozmosz 
összbirodalmára — az organikus és anorganikus 
életre — a teizmus és panteizmusz, a vitalizmusz 
és mechanizmus úgy szólván az érintkezésig 
közelednek. Persze következetes gondolkozás ritka 
természeti jelenség marad! Az összes bölcsészek 
többsége jobb kezével a tiszta tapasztalaton alapuló 
tudást akarja megragadni, de nem tudja nélkülözni 
azt, hogy a másikkal a kinyilvánuláson alapuló 
vallást ne tartsa szorosan bal kezével. Ezen el
lentmondó dualizmusz a tiszta és gyakorlati ész 
összetűzésében jellemző marad a legmagasabbra 
emelt kritikus bölcsész gondolataiban. Kant Im
mánuelében.

Ellenben mindig kevesen voltak azon bölcsé
szek, ki e dualizmuszon felülemelkedtek és a tiszta 
monizmuszhoz fordultak. Ez ép úgy vonatkozik a 
következetes teistákra és idealistákra, mint a kö
vetkezetesen gondolkozó realistákra és panteis
tákra. A látszólagos ellentétek összeolvasztása és 
az alapvető világrejtvény megoldásának haladása
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mindjobban közeledik az évenkint nagyobbodó 
természetismerettel. így mi avval a reménynyel 
biztathatjuk önmagunkat, hogy a közeledő hu
szadik század ezen ellentéteket kiegyenlíti és a 
tiszta monizmusz kifejtése által széles körökben 
terjeszti el a világnézet óhajtót egységét. Legnagyobb 
költőnk és gondolkodónk, kinek 150 éves szüle
tésnapját 1899-ben ünnepelni kezdjük, Goethe, 
halhatatlan költeményeiben Fausztbán, Promot- 
heuszban «Isten és természetben» ezen egységes 
bölcsészeinek a legtökéletesebb költői kifejezésé 
adta *. Nach ewigen, ehernen Grossen Gesetzen Müssen wir Alle Unseres Daseins Kreise vollenden.

25



Utószó
a «világproblémak»-ról szóló műhöz.

Művemnek első kiadása a «világrejtvények
ről» mely 1899. év őszén jelent meg, csakhamar 
nagy elterjedést nyert; egy pár hónap lefolyása 
alatt tízezer példányt adtak el. így tehát sajná
latomra nem voltam képes egynéhány hiba javí
tásához fogni, a melyre az időközben megjelent több 
ellenirat tett figyelmessé. Csak a későbbi kiadások 
alatt nyertem szabad időt arra nézve, hogy e hi
bákat kiigazítsam.

Már e könyv megjelenésének első évében 
százon felül volt a kölömböző megbeszélések száma, 
a mely számos folyóiratban jelent meg, melyhez 
még egy csomó nagyobb röpirat is csatlakozik. 
Ezeknek áttekintő összeállítását és kritikai egybe- 
vetitését 1900 őszén tanítványom, Schmith Henrik 
(Jena) «Der Kampf um die Welträthsel» cimü röp- 
iratban tette közzé (Bonn, Strausz Emil, II. ki
adás 1900). Később még tetemesen megszaporodott 
az elleniratok száma, a midőn a könyv angol, francia, 
olasz és spanyol fordításban megjelent és még 
ezen szomszédos országokban is nagy elterjedést 
nyert. Jelenleg a külömböző viták száma százon 
felül van.

Egy bölcsészeti munkának ilyen váratlan ered
ménye után bizonyos mértékben kötelességének tar-
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tóttá a szerző azt, hogy az elleniratokra megfelel
jen és a súlyos vádakat részben megczáfolja. 
Tényleg e válaszokra, melyek közvetve vagy köz
vetlenül felszólítottak, c-karatom ellenére voltam 
kénytelen válaszolni. De ennek kivitelében második 
indiai utazásom hiúsított meg, a midőn u. i. 1900 
augusztusában Jávába és Sumatrába indultam és 
a melyről «Malayischen Reisebrifen» czimü müvem
ben tudósításokat közöltem («Insulinde», Bonn, 
Strausz Emil 1900).

Ha én feleletet adnék a «világrejtvények» ellen 
intézet valamennyi támadásra, úgy egy uj könyv 
keletkeznék, mely sokkal nagyobb terjedelmű volna, 
mint az első. Egy ily fajta feleletmunkát azonban, a 
világnézet e harczának jelenlegi állásában sem szük
ségesnek, sem czélszerünek nem találom ; sokkal 
helyesebb az, ha e rövid «utószóban» a legfonto
sabb kifogásokat megvilágítom, a súlyos félreérté
seket megmagyarázom és elvi áláspontomat ismé
telten világosan kifejtem. Külső indító okot erre 
nézve az ad, hogy miután a nyolczadik kiadásban 
16 ezer példány fogyott el, hogy olcsó nép
kiadást eszközöljék Ily választáshoz már évekkel 
ezelőtt szólítottak fel engem; de én ez óhaj 
teljesítését — hosszú meggondolás daczára — 
csak most határoztam el, melyre az angol fordítás 
nagy elterjedése bírt engem. Ebből múlt évben a 
«Racionálist Press Association» olcsó népkiadást 
szervezett és három hónapon belül 30.000 pél
dány fogyott el belőle. A német népkiadás által a 
szegényebbek is, igy a tanítók és a tanulók ké
pesek lesznek arra, hogy a könyv tartalmával 
megismerkedjenek; ebben kijavítottam a tényleges 
hibákat, sok mondatot megrövidítettem és a feles
leges pótlásokat .(mottókat, irodalmi adatokat) az 
összes megjegyzéseket kihagytam.

A «világrejtvények» meglepő hatása abból
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magyarázható legnagyobbrészt, hogy széles körök
ben terjed a műveltség és továbbá itt egy világos, 
egységes világnézetet óhajtanak. Egy ilyennek 
nyereménye napról napra megnehezedik az empirikus 
szakszerű kutatás miatt és a véle kapcsolatos az 
egy tudásterületeken való munkafelosztás által. 
Mennél inkább látszik elveszni a különös egységek 
végtelen tömegében, annál élénkebben óhajtja 
másrészt az egységes szempontok megnyerését és 
az egész tudományvilág feletti áttekintést. Egy ily 
bölcsészet csak természettudományi alappal bírhat, 
mely az összes általános tapasztalattudományi té
nyek kritikai kapcsolatán alapul. Ilyen igazi «ter
mészetbölcselethez» minden gondolkozó és tudo
mányos képzett embernek joga van ; nem a kivá
lasztott tudósok kasztjának kiváltságos tulajdona.

Én azt az általános szemlélődést bocsátom 
a «világrejtvények utószava» elé, a mit Strauss 
Dávid harmincz évvel ez előtt mesteri röpiratában 
előrebocsájtott. «Egy utószó, mint előszó munkám 
uj kiadásához: A régi és az uj valláshoz» (Bonn, 
Strauss Emil, 1873) Mindazt, a mit a 19. század 
legnagyobb teológusa hires müvének keletkezésé
ről és czéljáról, számos ellenfelének indító okáról 
és eljárásáról, továbbá «vallomásainak» megoko- 
lásáért és védelmezéséért megirt — mindaz szó- 
ról-szóra én reám és a «világrejtvények»-re is ér
vényes. Mert ez a könyv is oly férfiú nyilt és 
becsületes vallomása, a ki egy fél századon át az 
igazság megismerése felé törekedett és a ki csak 
fáradságos kutatásainak általános tényeit legjobb 
tudása és belátása szerint embertársainak hasz
nára akarta tenni. Minthogy tehát Strauss Dávid 
ama klassikus «vallomására» és fontos «utószava» 
magyarázatára utalok, úgy én ez alkalommal a 
világrejtvénnekről irt ama röpiratokkal, foglalkozom 
a melyek leginkább arra kényszerítenek -, Paulsen
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és Adtekes, továbbá Loops és Nippold mindkét 
bölcsészeti iratai ezek.

Az összes elleniratok közül, a melyet köny
vem ellen három év óta közrebocsátottak, egy 
sem lepet meg és volt oly visszataszító előttem, mint 
Paulsen Frigyesé, a berlini egyetem bölcsészeti 
tatfaraeTTSOO^ev^uliusában a «Preissischen Jahr
bücher» 101-ik kötetének első füzetében jelent 
meg, e czim alatt > Ernst Hackel als Philosoph; 
később egy értékezés gyűjteményben «Philosophia 
militans ; gegen Naturalismus und Klerikalismus» 
czimmel újra kinyomatta. E gyalázó irat a legkí
méletlenebb kifejezésekkel nemcsak egész köny
vemet illeti, ennek megtámadható helyeit nemcsak 
a legkíméletlenebbül gúnyolja, — hanem, a mi 
rosszabb: Paulsen világnézetemnek sok fontos 
tételét elhallgatja, azokat, a melyekben megegye
zünk és a megmaradoltakból kitépdesi azon téte
leket, a melyek a támadásra alkalmasnak látsza
nak. Igen homályos az a vakmerőség, a melynél 
fogva Paulsen folyton azt hangoztatja, hogy én 
a bölcsészeiét általában elvetem, pedig nagyabb 
súlyt helyezek rá, mint a többi más természettu
dós, a mit én megtámadok az az uralkodó, hamis 
metafizika ! Jellemző Paulsen röpiratára az a mit 
én itt felidézek «A legnagyobb szégyennel olvad
tam e könyvet, az általános műveltség és népünk 
bölcsészeti tudása feletti szégyennel. Hogy ily 
könyv lehetséges volt, hogy ilyet Írtak, ilyet kinyo
mattak, olvastak, bámultak, elhitettek azzal.a nép
nél, mely Kannttal, Goethével, Schopenhauerrel 
birt, ez fájdalmas! Külömben is ‘ «Nosce te 
ipsém!»

Paulsen e mértéktelen kárhozatitétele a leg
hevesebb és legkeményebb volt mindazok között, 
a melyet negyven éves irodalmi harczaim 
között megértem. Az elfogulatlan olvasó azt hi-
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hetné, hogy éles, személyes elleniét rejtőzik e 
mögött; pedig ez alkalommal ez nincs úgy. Paul
sen tanárt sem személyesen nem ismerem, sem 
pedig nem voltam irodalmi érintkezésbem véle — L 
kivéve, hogy én a «világrejtvények» 2 oldalán^ t 
«Einleitung in die Philosophie»’ czimü müvét a 
hasoló könyvek közül a tanulmányozásra ajánlot
tam. Könyvét kitünően irta és a világnézet leg
fontosabb problémáiról tiszta áttekintést nyújt. A 
szerző álláspontja az uralkodó Kant tekintélye ál
tal fedett dualismusz, bár éppen Paulsen a legke
vésbé van feljogosítva arra, hogy Kant védője 
gyanánt feltolja magát; hogy éppen nála hiányzik 
Kant bölcsészeiének megértése, azt a legkitűnőbb 
Kantkutatók egyhangúlag igazolják (pld. Cohen, 
Vorländer, Goldschmidt stb.) Másrészt azonban 
Paulsen mégis arra igyekszik, hogy igaza legyen 
a modern természettudományok legtöbb kozmoló
giai kérdésében és ebben a tekintetben megegye
zik monizmuszom legfontosabb főtételeivel. Ezért 
tettek e harcz szemlélői figyelmessé arra, hogy 
Paulsen elveimmel való merev ellentéte teljesen 
tettetett dolog és erős támadásai teljesen érthetet
lenek (Erre vonatkozólag hasonlítsák össze 
Schmith Henrik említett müvét, 45—48 oldal). En
nek egyedüli lehetséges magyarázata abban rejlik, 
hogy (más ellenfeleim is) boszankodnak a «vi
lágrejtvények» óriási elterjedésén és azon, hogy 
egy természetbúvár merészel «bölcsészeti» tanul
mányokat írni. Mert ez a jog az ő véleményük 
szerint csak a kiváltságos «szakembereket» illeti; 
ők igazi «bölcsészet» gyanánt csak a transzcen
dentális «a priori ismereten» alapuló metafizikát 
ismerik el; de nékem a legtöbb más természetböl- 
csészszel együtt az a véleményem, hogy minden 
igazi bölcsészet első alaptanai a természetismere
ten alapulnak, a mely a posteriorikus tapasztalat 
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által keletkezett. Paulsennek gyűlölt és szofisztikus 
támadásaira való feleletben az egyes tényeket te
kintetbe venni nem vezetne semmire ; nála nem az 
igazság megismeréséről van szó, hanem a gyűlölt 
ellenség megsemmisítéséről. Mind a mellett Paulsen 
mégis mulatattó tárcaíró, a ki teljes joggal tarthat 
igényt a közkedveltségre és a ki mint a metafizika 
elismert tanítója Berlinben nagy hatást gyakorol, 
mégis arra akarnék utalni, hogy neki mint önnálló 
bölcsésznek semmiféle érvénye nincs és egyetlen 
egy uj gondolatot vagy fogalmat sem vezetett be 
a «világbölcsességbe» ; ezért boszankodik a szá
mos uj tantétel és fogalom felett, a melynek fel
építésében az ötvenéves gondolatmunka folyamán 
azon állandó törekvéssel járultam, hogy a modern 
fejlődéstan a mi egész világnézetünk szilárd alap
jává legyen.

Sokkal becsületesebb és tisztességesebb ellen
fél a berlini szofistánál Adickes Erich, kiéli böl- 
csészettanár — bár ő engem mint bölcsészt szin
tén nullának mond. Ellenirata (130 oldal terjedelmű) 
«Kant contra Haeckel; Erkentnisstheorie gegen 
naturwissenschaftlikhen Dogmatismus» czimet vi
seli (Berlin 1901). Már a czim is helyesen kifejezi 
azt a merev ellentétet, a mely a modern moniiz- 
muszunk és Kant képviselte dualizmusz közt léte
zik. Már harmincz év óta prédikálja az uralkodó 
iskola-bölcsésze «Vissza Kanthoz» mint egyetlen 
mentőeszközét; még egyidejűleg a modern bioló
gia Darwin vállaira emelkedve kiáltja vissza felele
tét : « Vissza a természethez». Ezen elvi ellentét a 
kanJanus metafizika és a darwinikus fejlődéstan 
között újabban mindinkább kiélesedett, mennél in
kább terjeszti ki világitó fényét az organikus élet 
egész területére és a benn foglalt emberi lelki 
életre.

Kant és DarwmX E czim alatt Schulze Frigyes
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a kiváló bölcsészDrezdában érdekes könyvet irt «Ada
tok a fejlődéstan történetéhez» czimmel (Jena, 1875); 
ebben Kant külömböző irataiból ama érdekes kije
lentéseket gyűjtötte egybe, a melyek alapján a 
nagy königsbergi filozófust éppen Darwin legelső 
és legfontosabb előharczosa gyanánt tekinthetjük. 
Magam is a «Natürliche Schöpfungsgeschichte» első 
kiadásban (1868, V. előadás) arra utaltam, hogy 
Kant monisztikus természetbölcsészetének nagy
szerű fejlődésgondolata merev ellentéte ama misz
tikus tanoknak, a mely később a dualisztikus 
metafizikus Kantot az egész ismeretelméletének ala
pitójává tette és a ki, mint ilyen még ma is nagy 
tekintélyben áll. De tanainak vizsgálatánál mindig 
azt kell kérdeznünk : «Melyik Kantot értik itt ? Kantot 
az I-sőt, a monisztikus kozmogénia alapitóját, a 
«tiszta ész» kritikai alapvetőjét» ? vagy a Il-ik 
Kantot, a dualisztikus «itélőerő kritikája» szerző
jét, a «gyakorlati ész» dogmatikus feltalájóját. Az 
1-ső Kant «az egész világegyetemnek meghatáro
zását és mechanikus eredetét Newton alaptörvé
nyei szerint» magyarázta és a ki azt a tételt álli 
otta fel, hogy «csupán a mechanizmusz adja az 

összes jelenségek igazi magyarázatát». Ellenben 
Ií. Kant «a mechanizmusz szükségszerű alávetését a 
teleológiai szempontból azaz egy dolognak, mint ter
mészeti czélnak magyarázatát» tekintette : «az képte
lenség ha azt reméljük, hogy az organikus lényeg és 
a belső lehetőség csupán a természet mechanikus 
elvei szerint megmagyarázható legyen». I. Kant, a 
kritikai természetbölcsész, meggyőzően bebizonyí
totta, hogy a metafizika három központi dogmája: 
isten, szabadság és halhatatlanság, hozzáférhetet
len a «tiszta ész» számára és hogy be nem bizo
nyíthatók. Ellenben a II. Kant, a dogmatikus val
láshős azt állította, hogy e három fantáziakép a 
«praktikus ész nélkülözhetetlen posztulatuma.»
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Ezen éles ellentét a két áthidalhatatlan elv között 
a teoretikus tiszta megismerés és a praktikus hitté
telek között, Kant hosszú gondolatmunkáján elei
től végig vonul és sohasem jutott a megoldásig. 
A bölcsészet összes újabb elfogulatlan történetírói, 
különösen Ueberweg, Heintze, Lange A, Rau A, 
Vailinger, — sőt Paulsen is I — egyértelmüleg 
felismerték-e áldatlan ellentétet; már előre is fel
kelti bizalmatlanságunkat ily «ismeretelmélet» ellen, 
a mely ilyen dualisztikus alapon épült (V. ö. 
Schmidt H. u. i. 46—48 oldal).

Éppen ez a sokat hangoztatott ismeretelmélet 
az, a melyet a «világrejtvények» leghevesebb el
lenfelei monizmuszommal szemben, mint a leg
biztosabb fegyvert használják. Velük szemben én 
csak azt hangoztathatom, hogy az egész termé
szettudomány már háromszáz év óta, már Bacon 
és Newton óta az elfogulatlan tapasztalatot te
szik az összes biztos ismeret alapjává, tehát 
aposterion járnak el. Kant ellenb ena priori, elmé
jének belső szemléletéből következtet a külvilág 
létére és állapotára. A «természettudomány alapjai» 
Kant szerint «metafizikusak és transzcendentálisak, 
a mi monisztikus világnézetünk szerint ellenben 
fizikaiak és empirikusak. Ép úgy szól ez a mate
matikáról is, szilárd és megczáfolhatatlan alapta
nai Kant szerint az összes tapasztalat előtt és 
tőle függetlenül keletkeztek ; a mi meggyőződésünk 
szerint ezek ( — a mint már Stuart Mill és má
sok megmutatták —) az észitéletek utolsó, abszt
rakt eredményei, melyeket a kultúra fejlődés folya
mán a tapasztalat hosszú lánczolatából lassankint 
megszereztünk.

Igen, a fejlődés itt is az a bűvös szó, a mely 
minden «világrejtvényt» (— az egyetlenegy utol
sóig a szubsztanczia problémáig! —) megoldás
hoz vezet. A mint hogy a nagy agyvelőnk szürke
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külső kérgéből, a terciális idők folyamán prímát 
őseink egyszerű nagyagyvelő kérgéből filogeneti
kusán fejlődött, úgy fejlődött tovább ennek fizioló
giai funkciója egyúttal az utóbbi alsó lelki műkö
déseiből és aztán tovább egészen a kulturnépek 
matematikájáig.

Kant vagy Darwin ! Ez a jelszó most az is
meretelmélet országában. Vagy létezik két külöm
böző világ, mint a hogy II. Kant állítja, hogy két 
külömböző világ létezik, egy empirikus (a tapasz
talat és ész által megismerhető) és egy észszerű 
(csak hit és kedély által megközelíthető) világ; — 
vagy egy és ugyanaz e két világ, mint a hogy 
Darwin újonnan alapította fejlődéstana tanítja. Ez 
utóbbi szerint a természet mechanizmusza, a mely 
mindenre, mint szilárd törvény hat, még az «em
ber egész, az agytevékenységen alapuló lelki életre 
is ; nem létezik abszulut szabadság»

«Örökös érczes törvények között 
Végződnek előttünk az isteni körök»

Talán még nincs messze az az idő, a mikor 
majd meggyőződnek, hogy az úgynevezett «kriti
kai bölcsészet» alapjában véve merev dogma, 
tehát szubjektív, minden tapasztalattól független 
hittétel, Kant «inteligibilis világa», ama ismeretlen 
«túlvilág», a melyben Plátó «örök eszméi» élnek 
és a «halhatalan lelkek» és a «személyes Isten». 
Dogma a «rejtélyes magánvaló», a mely az összes 
jelenségek mögött lakozik és a melyről Kant maga 
sem tud semmit. Dogma a kategorikus imperatí
vusz, a mely feltétlen és általánosan érvényes er
kölcstörvényt akar felállítani e külömböző ember
fajok részére. Dogma az az állítás, hogy a termé
szettudomány^ alapjai metafizikusak és a prion 
keletkeztek. És ép igy dogmatikus a gyakorlati 
ész ama nagy épülete, a mely ellentmond a tiszta 
ész által felfedezett igazságoknak, de a melyet
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mégis mint «kritikai» világbölcsességet magasz
talnak.

Kant tekintélye száz év óta oly uralmat nyert 
a német bölcsészeiben, mint Arisztoteleséa középkor
ban Számtalan munkában védekeznek a dualista 
tekinlélyek a monisztikus természettudomány igé
nyei előtt. De a «Kant tanulmányok» legfontosabb 
és egyúttal leghálásabb feladatát még nem oldotta 
meg senki, már tudniilik úgy, hogy egy nyomta
tott ivén világos egyszerű formában Kant két 
világnézetének alapvető ellentmondásait egymással 
szembeállítsák : balról 8 oldalon az empirikis vi
lág monisztikus ismereteit I. Kant értelmében ; a 
8 jobb oldalon a praktikus ész intellegibilis vilá* 
gát II. Kant értelmében.

Teljesen ezen utóbbira támaszkodik Adickes 
Erich, a kinek az véleménye, hogy «a világnézet 
nem a tudás, hanem a hit országa» tehát az 
igazságot a költészetnek kell alárendelnünk. Azt 
véli, hogy nemcsak mint bölcsész vagyok nulla, 
hanem mint embernek is, nincs semmi kedélyem, 
mert én a kedély jogát megtámadom és helyette 
az ész igazságát vallom. Kevésbé merev és egy
oldalú Baumann Gyula röpirata. «Haekels Welt- 
räthsel nach ihren starken und ihren schwachen 
Seiten, mit einen Anhang über Haekels theolo
gische kritik» (2 kiadás). Én majdnem teljesen 
megértetném magam a göttingai bölcsészeti tanár
ral, ha én meggyőzhetném ama monisztikus vi
lágnézet jogosultságáról, a melyhez én az általá
nos és összehasonlító biológia által egy félszázados 
idő alatt szükséges észszerüséggel jutottam.

Ugyanez arra a teológusra is vonatkozik, a ki 
az összes ellenfél között nem csak a legudvaria
sabb és legbékülékenyebb hangon szól hozzám, 
hanem a ki eltérő nézeteit a legbehatóbban és 
legbecsületesebben igyekszik megokolni. Nagyra-
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becsült kollégámról az egyháztörténet szabadelvű 
tudósáról, Nippold Frigyesről van szó. Húsz évvel 
ez előtt a nagyhírű teológusnak Hase Károlynak 
lett az utódja, ama szellemes és sokoldalú tudós
nak, a kivel Vitatkozni húsz éven át volt szeren
csém «Isten és világ» legmagasabb kérdéseiről, 
továbbá a tudomány legfontosabb feladatairól; ép 
úgy, mint a jénai egyetemünkön a másik nagy
tekintélyű kollégámmal, az elhalt Lipsiús Richárd- 
dal. A midőn én hálásan emlékezem vissza ama 
számos tanításra és buzdításra, a melyben engem 
42 év alatt e három kiváló teológus részesített és 
ha e mellett hivatkozom e tiszteletreméltó férfiak 
személyes megbecsülésére, akkor egyúttal a kicsi
nyes és megvetendő ellenvetés legrövidebb és leg
alkalmasabb támadását találom abban, a mit a 
«világi rejtvények» számos ellenfelei személyem 
és életműködésem ellen irányítottak, még pedig 
első sorban Loofs Frigyes Halléban és Paulsen 
Frigyes Berlinben.

Nippold Frigyes már 1884 május 10-én a 
mikor Hase Károly tanszékét elfoglalta, oly kö
szöntő beszédet tartott, mely a legnagyobb feltűnést 
keltette teológiai kollégái között és nagy tetszést ara
tott a többi fakultások tanárai között is, czime «Die 
naturwissenschaftliche Methode in ihrer Anwen
dung auf die Religionsgeschichte». E szellemes 
beszédben ama szokatlan tervet ajánlja az egy
háztörténet tanára szaktársainak, hogy történeti 
és irodalmi kutatásaikban ugyanazt a módszert 
alkalmazzák, mint a modern természettudomány ; 
e közben a szónok megemlékszik Humboldt Sán
dor és Helmholtz Hermann, Faraday és Bunsen, 
Tyndal és Darwin óriási hatásáról. Nyílt értelem
mel és hő szívvel indul a tudományos teológia, 
különösen az egyháztörténet ama bámulatos fel
fedezések felé, a melyet a jelenkor a vezető tudó-
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mánynak köszönhet és a mely pecsétjét nyomja 
az egész korszakra» És ép úgy a mint Baer Ká
roly Ernő klassikus állatfejlődéstanában (1828) azt 
a jelző vezetőigét hangoztatta: «megfigyelés és 
elmélkedés» úgy kívánja Níppold is 1884-ben első 
sorban a vallástörténet részére a tények világos 
megfigyelését és csak azután elfogulatlan és «föl- 
tétlen» ítéletalkotást, a mely ama tényekből szár
mazik* Teljes joggal állítja az «uralkodó dogma
tikussal» az «exakt természettudományi módszert» 
szembe, és az elsőt empirikusnak és a másodikat 
infallibilisztikusnak nevezi; egyúttal az Utóbbinak 
«minden formájában jelleméhez képest szigorú tu
dományosságot» nem tulajdonit (12 oldal),

Nippold fontos bevezetőbeszéde persze nem 
történt az ortodox teológusok Ízlése szerint, a 
mely sajnos még ma is a legnagyobb német ál
lamokban a legbefolyásosabb hatalommal bir, an
nál nagyobb tisztelet illeti a szabad thüringai jénai 
egyetemünket és a mi kis weimari nagyherczeg- 
ségünket, a becsületes igazságkutatás és bátor 
tanok megtámadhatatlan bástyáját. E beszéd csak 
később jutott nyilvánosságra, abban a «kollegiális 
levélben», a melyet Nippold Frigyes a világrejtvé
nyek harcza következtében hozzám küldött (Ber
lin 1901). Az utószó korlátolt tere sajnos nem 
engedi meg, hogy nagyrabecsült kollégám összes 
ellenvetéseire feleletet adjak, meg kell elégednem 
azzal a biztosítással, hogy gazdag tanításaiért a 
mit általa, tőlem távol eső theologiai területén 
nyertem, igazi hálával adózzam. Külömben sikerült 
hosszabb, behatóbb beszélgetésben elérnem a 
legfontosabb felfogásokban az örvendetes egyet
értést már a mennyire ez lehetséges volt egy 
elfogulatlan, bölcsészetileg képzett teológus és egy 
őszinte, bölcsészeti ismeret után törekvő termé
szetbúvár között.
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Egészen máskép áll a dolog az ortodox teo

lógussal, Loofs Frigyessel, a hallei egyháztörténet 
tanárával. «Anti-Haeckel»-je, 1900-ban jelent meg 
Halléban és lényegében a legkülömbözőbb szitko- 
zódás és sértegetés válogatott gyűjteménye; 
Schmidt Henrik röpiratában két oldalon keresztül 
egy mintakártyát mutatott be belőle. A tiszteletre 
méltó megjegyzéseket: «butaságot, tudatlanságot, 
esztelenséget, értelmetlenséget s. i. t e szellemes jel
zőkkel kiséri : «hihetetlen, óriási, becstelen, tisz
tességtelen, visszataszító, ellenszenves, megvetendő 
s. i. t » — e piszkos röpiratban oly gyakran is
métli, hogy még a legjámborabb hivő is betellik 
véle. E mellett még Loofs tákolmányának (mely 
számos kiadásban fogyott el) még komikus oldala 
is vannak és én igazán köszönetét mondok azért 
a vidám órákért, a melyben a jámbor hallei fanatasz- 
tikus engem és jénai barátaimat részesített. Tudni
illik miután az egyháztanácsos ur «megmutatta, 
hogy a világrejtvények szerzője nem bir normális 
tudományos ismeretekkel és hogy néki a tudomá
nyos munkásság semmiféle ágazatában nem lehet 
gondosságot és komoly igazságérzetet tulajdoní
tani», úgy íejezi be filippikáját:» Ezek kemény 
szavak. Az összes elmondottak becsületsértök 
Hackel tanár részére és azok is legyenek. En úgy 
írtam, hogy minden ítélő a jénai kolléga megsér
tése miatt hibásnak mondhatna, ha én nem bizo
nyítottam volna be az igazságot a mondottaknál. 
Engem csak elfogulatlan szakértői bírói ítélet tud 
majd megcáfolni.»

E gondolat igazán nagyszerű! A világnézetek 
nagy harczában német bírói Ítéletre — végső 
esetben a törvényekre — bízni az igazság el
döntését ! A mi derék jogászaink bizonyára leg
nagyobbrészt derék emberek; de a bölcsészeti 
alapkérdések eldöntésének képességét, a melyhez
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első sorban biológiai képzettség szükséges, bizo
nyára a legtöbben még csak sejteni sem fogják. 
Talán azt várja Loofs kolléga ur, hogy felelet 
gyanánt a sértegető szitkozódásaira egy segédet 
küldjék hozzá és «görbe kard és pisztoly» pár
bajra hivjam fel ? Nos arra hiába vár! Meggyőző
désem szerint minden párbaj vagy mint «istenítélet» 
észszerűden vagy pedig mint barbár erkölcstelen
ség a «durva duhajkodáshoz» tartozik — teljesen 
eltekintve attól, hogy a boszunak e durva formája 
egyenesen arczulcsapja a keresztény vallás szelíd 
alaptanait.

Ami pedig általában egy észszerű és becsü
letes ember viselkedését a nyilvános sértegeté
sekkel és szitkozódásokkal szemben illeti, úgy 
általánosságban Nagy Frigyes szokását tartom 
helyesnek; ő az ellene irányított röpiratokat ala
csonyabb helyre függesztette, hogy az emberek 
jobban olvashassák. így tapasztaltam én is 36 év 
óta, a mióta a «Natürliche Schöpfungsgeschichte» 
czimü munkám megjelent és a mióta az «Anthro- 
pogenie» később (1874) a legtüzesebb ellenirato
kat teremtette. Eleinte én alkalomszerűen (— a 
későbbi kiadások előszavában —) legalább a 
legerősebb támadások ellen tiltakoztam és utaltam 
a sok gyanúsítás és elferdítés tarthatatlanságára 
(különösen a hivő keresztény fanatikusokhoz in
tézett feleletben!) Később felhagytam ezzel, mert 
irodalmi harczaimban nem az én személyem védel
méről volt szó, hanem az ügyem védelméről, az 
igazság «elfogulatlan» ismeretéről.

Ugyanezt szeretném egyik heves (— nékem 
személyesen ismeretlen —) ellenfelem, dr. Dennert 
E. phil. ellen érvényesíteni. Miután e jámbor fér
fiú számos értekezésben adott kifejezést a fejlődés
tan feletti haragjának, és egy mulatságos értekezést 
irt «A darwinizmus haláloságyán» czimmel, ujab-Világproblémák. 26
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ban különös piszkolodással bizonyította be nagy
rabecsülését «Die Wahrheit über Ernst Hackel 
und seine Welträthsel, nach dem Urtheil seiner 
Fachgenossen» Halle 1901). E röpírat tartalmáról 
és jelleméről igy áll az igazság: Dennert elisme
résre méltó szorgalommal egybegyüjtötte szá
mos támadást, a melyet 36 év folyamán, a hosz- 
szu és heves irodalmi harczok alatt, ellenem és 
és munkáim ellen írtak. Ezen támadások a leg
tarkább fajtájuak: körülbelöl harmadrésze ama 
specziális természettudományi vitakérdésekre vo
natkozik, melyek még ma nincsenek eldöntve; a 
második harmada pedig a világnézetek nagy 
harczát érinti közvetlenül; a mely negyven év 
előtt Darwin Károly által vert gyökeret és a mely 
még továbbra is folytatódik —természetes, hogy itt 
az áthidalhatatlan ellentétek annál hevesebben ütköz
nek egymás ellen, mennél világosabban és következe
tesebben viszik keresztül: itt I. Kant, Spinoza, és 
Goethe: monizmusz, ész és pantuzmusz: ott II. Kant, 
Paulsen és Dennert dualizmusz, babona és theizmusz. 
Dennert rágalomiratának utolsó harmada, Loops és 
Paulsen szellemében írva, a gyanúsítások és ócsár- 
lások tarka gyűjteménye, melyek részben tanaim 
szofistikus elcsúfításain, részben tisztán találmá
nyokon és gyanúsításokon alapulnak. E megvetendő 
támadások morális jellege nem lesz jobbá, ha a 
jámbor Dennert dr. különös kedvteléssel emlék
szik meg hálátlan korábbi tanítványaimról. Én már 
84 Szemeszteren át töltöm be tanszékemet a 
jénai egyetemen és ez idő alatt több mint hatezer 
tanuló előtt tartottam előadást, ezek között sokan 
vannak olyanok, kik mint tanítók és kutatók még 
a nagyobb német egyetemek díszét képezik. Ter
mészetesen nincs hiány oly jellemekben sem, a 
kik nem meggyőződésből, hanem önző okokból 
alattomos ellenfelekké váltak. Sok ellenfélt már az
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által szereztem, hogy én a «poshadt kompromis- 
sumokat» az igazságért való küzdelemben meg
vetem és kíméletlen következtetéseket vonok azok
ból az ismeretekből, melyeket a természet és az 
emberivilág serény tanulmányozása által egy fél
századon keresztül nyertem. Az igaz, hogy e nagy 
harczokban sokszor követtem el nagy hibákat; 
de mindig szem előtt tartottam életműködésem 
nagy czélját: Az igazság megismerését az elfo
gulatlan természetkutatás alapján.

E személyes megjegyzéseknél mindenekelőtt 
ama számtalan támadásokra akarok felelni, a me
lyeket theologiai, metafizikai és más ellenfelek sze
mélyem — különösen, pedig a «világrejtvények» 
— ellen intéztek. Ha egy ismeretlen olvasó erről 
több tapasztalatot óhajt szerezni, úgy ezt megta
lálja Bólsche Vilmos «Lebensbild» (Lipcse, 1900) 
czimü müvében. Ellenfeleim különös nagy tiszte
lettel viseltetnek irántam akkor, a mikor mindig a 
monizmuszt, a mint én ezt 1892-ben altenburgi 
beszédemben kifejtettem és a «Világrejtvényekben» 
befejeztem, személyiségem magánügyéül tekintik. 
Ez sokkal inkább a 19. századbeli modern ter
mészettudomány világos egységes világnézetének 
kifejezése. A mit én itt személyes vallomá
som gyanánt formuláztam, ez ebben (— vagy 
nagyon hasonló —) formában a gondolkozó jmo- 
dern természetkutatók nagy számának belső meg
győződése — persze a gondolkozókat értve alatta. 
Mert a modern természetkutatás óriási gépműhe
lyében igen sok a gondolkozás nélküli napszámos, 
a kik bár a kis specialis munkájukat kitünően 
végrehajtják, de a mozgalom nagy egésze iránt 
nem is érdeklődnek, mig a tekintélyes és érde
mesebb természetkutatók közül is sokan vannak, 
a kik előtt közömbös egy biztos világnézet nyere
ménye, a melyek csak uj tényeket és nem fogal-26*
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makat nyújtanak. A ki ily elszántságban mellőzi 
világnézetének tudományos megokolását az egy
szerűen a «hit» karjaiba veti magát, a melylyel 
persze nem tárgyalhatunk.

Ezrekre menő beszélgetéseim alatt, melyeket 
félszázadon át müveit férfiakkal és hölgyekkel a 
legkülömbözőbb foglalkozási körökből folytattam, 
arra a szilárd meggyőződésre jutottam, hogy a 
monizmusznak ma már sokkal több hive van, 
mint a hogy rendesen gondolják — és a levelek 
ezrei, melyeket a «világrejtvények» megjelenése óta 
az utolsó három esztendőben hozzám küldöttek, e 
meggyőződésben megerősítettek. Különösen a gon
dolkozó természetkutatók és természetbúvárok kö
reire vonatkozik ez; bizonyára a nagyobbik fél, 
valószínűleg ennek háromnegyed része a «világ
rejtvények» talaján áll. Ellenfeleim megtámadják 
ezt és utalnak a természetkutatók kis számára, a 
kik vallomásaimhoz csatlakoztak. E jelenségek 
magyarázata igen egyszerű, először is igen sok 
gondolkozó természetbúvár nem érzi szükségét 
annak, hogy legbelső, meggyőződését másokkal 
tudassa — ez ellen nem szólhatok semmit. 
— Másodszor ama számos kitűnő tudós (közöt
tük igen sokan a legjobb barátaim közül) azzal 
a véleménynyel bir, hogy a tudomány e leg
magasabb és legértékesebb eredményeit meg 
kell tartanunk és nem a «népnek» kell szán
nunk, mert ez visszaélne vele — egy igen 
ezoterikus felfogás, a melyet én nem helyeselhe- 
ket és a melyet már Lessing is megczáfolt; külö
nösen ma, a midőn a termsézettudomány fénye 
minden sarokba bevilágít és praktikus alkalmazá
suk az összes népréteget felvilágosítja a akkor tel
jesen hiábavalónak tartom, hogy természetbölcsé
szeti ismeret elterjesztését korlátozzuk. — Végre 
harmadszor (és ez a fontos!) a meggyőződött
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monisták nagy számát külső okok kényszerítik, 
hogy igazi világnézetüket megtagadják és a sze
rint cselekedjenek. A két legnagyobb s legbefolyá
sosabb német államban, Porosz és Bajorországban 
a reakció a magasabb szellemi élet területén foly
ton fejlődik; a közoktatási minisztereken az orto
dox egyház uralkodik; azon papokat, kik a meg
parancsolt hitformákon változtatnak, eltávolítják; 
tanárokat, a kik az iskolába a fejlődéstant vezetik 
be. állásuktól megrabolják. — Ki akarná azt, hogy 
e becsületes szegény emberek világnézetük vallo
mása miatt állásukat feláldozzák? És mit érnénk 
el e mártirsággal? E lelkikényszert, mely a mű
veltség és a polgárosodás ezernyi hordozójára ne
hezedik és a mely sok esetben demoralizálólag 
hat, csak a legmélyebben sajnálhatjuk; de hát 
ezen most máskép segíteni nem leheti

Nagyon sajnálatos dolog az, hogy e tekin
tetben, a német császár sokat beszélt Hollmann 
admirálishoz írott kéziratában (1903 február 15) 
oly hitvallomásról nyilatkozott, mely sem régebbi 
nyilatkozataival, sem a 20. század kezdetén levő 
tudomány magas álláspontjával nem hozható ösz- 
hangzásba. Tudvalevő dolog, hogy II. Vilmos 
már régóta kiséri figyelemmel a «babilónia és bib
lia» kutatásainak eredményeit és a kutatás és tan
szabadságot, még a vallástörténet területén is ille
tékesnek tartja. Még rövidesen ez előtt Görlitzben 
ismert beszédében szabadelvű véleményeket nyil
vánított, a felől, hogy mily teljes értelmet nyert a 
szabad fejlődés magas jelentősége minden tudomány
ágban. Ezzel teljesen ellentétben a császár most oly 
hitvallomást nyilvánít, a mely ezer év előtt ural
kodott, de a mely már rég lejárta magát, miután 
a «kinyilvánulás»-ra vonatkozik.

Monisztikus világnézetem egyöntetűen és 
egységesen, ellentmondás nélkül kapcsolja össze
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azon főtárgyakat, a melyeket én a «viiágrejtvények» 
négy részében, «embert, lelket, világot és istent» 
egymással szembeállítottam. E közben szívesen 
megengedem azt, a miért sok ellenfél kinevet, hogy 
e négy részben «nagyon külömböző értékű tanul
mányok vannak egy egészbe öszefüzve». Erre 
vonatkozólag én még a következő magyarázato
kat akarom a négy rész külömböző okáról és ki
fejtéséről megjegyezni.

Az első anropologiai rész monisztikus filozó
fiám szilárd alapját és együttes kiinduló pontját 
képezi, ebben az értelemben szakember vagyok 
és arra hivatkozom, hogy én már 1866-ban (a 
«Generelle Morphologie» hetedik könyvében) «az 
antropológiát, mint a zoologia részét» alapítottam 
meg. Hogy az ember organismuszát tekintve 
emlősállat és hogy mindazokat a jegyeket bírja, 
a mely ezt az állatosztályt a többi osztály
tól megkülömbözteti, azt már Linné 1735-ben 
természeti alapvető rendszerében megállapította 
és ezt még egy természettudós sem czáfolta meg. 
E tétel ép úgy érvényes Goethére és Darwinra, 
mint Kantra és Mózesre, az akkákra és patagonia- 
beliekre, a véddakra és ausztrálnégerekre. Ezen 
alapvető tétel azonban teljes bölcsészeti jelentősé
get csak az utóbbi század keretén belül nyert, a 
mióta az összehasonlító anatómia és fiziológia 
szervezetünk teljes megegyezését a primateszek- 
kel, az ontogenia és filogénia a legfejlettebb 
emlősállatokkal való közös eredetet bebizonyította. 
Azt különösen kell hangsúlyoznom, hogy a «világ
rejtvények» e szilárd zoológiái alapját ellenfeleim 
közül egyik sem támadta meg eredménynyel és 
mégis kíséreljük meg, hogy iit mindenekelőtt a 
czáfolat komoly kísérleteit megkezdjük.

A második, a pszichológiai rész a számtalan 
ellenfél leghevesebb támadását vonta maga után.
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Első sorban Paulsen nem tud eléggé gúnyolódni 
és csufolódni azon tanok felett, melyeket szemé
lyes fantáziaalkotásomnak nevez, pedig ezek az 
összehasonlító fiziológia tenyei. A berlini metafizi
kus itt bámulatos tudatlanságot tanusit a sejttanok, 
a protisztakutatás, a szövetek és szervek fejlődés
történeti és az idegrendszer fiziológiai és patoló
giai stb. stb. területén. Legvilágosabban a biológiai 
ismeret sajnálatos hiánya látszik meg „Pulsen gye
rekes támadásaiban, a melyben kollégáival együtt 
osztozkodik; de ezen urak mégis csakis maguk 
számára hirdetik az igazi «bölcsészet» monopóliu
mát. Valóságban azonban ez más mint dualiszti
kus metafizika, egy «fogalmi testedzés*, a mely 
a modern természettudomány psichologiai ered
ményeivel egy csöppet sem törődik, hanem olyan, 
a mely hatalmas légugrásokkal és equilibrista mű
vészetekkel a «tiszta elmélkedés* felfeszitett drót
kötelén tánczol.

Ha Paulsen oly színezetet ad a dolognak, mintha 
a modern természettudomány követeléseinek meg
felelne, úgy ez csak üres látszat; csalóka maszk, 
amely mögé a dualisztikus misztika annál köny- 
nyebben elbujhatik. Ha én ez uralkodó dualiz- 
muszszal szemben a pszichológiát a fiziológia része 
gyanánttehMAem, úgy én nagyrabecsült tanítóm Müller 
János vállain állok, a ki az emberi fiziológia kla- 
szikus hatodik kötetében e felfogást ép oly vilá
gosan, mint természethiven képviseli. Ha ellenben 
újabb fiziologusok (— hamis dualisztikus ismeret
elmélet alapján ! —) a pszichológiát újra elválaszt
ják a fiziológiától, úgy ez sajnálatos visszafejlődés; 
akkor a pszichiátriától az orvostant kellene el
választanunk és a szellemi betegek kezelését 
nem a természetismerő orvosokra bízni, hanem 
a tudatlan pásztoroknak és «termésszeti gyógyá
szoknak», vagy jobban mondva «egészségimádko-
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zóknak», a kik «az ész metropoljában» még ma is 
űzik tudományukat.

A «világproblémák» harmadik kozmológiai ré
sze sokkal megtámadhatóbb, mint az első kettő. 
Itt a természetbölcsészet legmagasabb, legáltaláno
sabb és legnehezebb kérdéseiről van szó. Érteke
zésem alapjában a természeti egység szilárd és 
megdönthetetlen meggyőződéséről van szó, a szub- 
sztanczia törvény általános törvényéről az orga
nikus és anorganikus természet minden ágazatában 
— ép igy a pszichológiában, mint az asztronómiá
ban, a biogeniában és a geológiában. Különösen 
II. Kanttal és a modern, újra felébredt vitalismuszszal 
szemben kell ellentételemet hangsúlyoznom. Hogy 
ez mily lehetetlenségekre és megérthetetlen ellent
mondásokra vezet, azt a botanikus Reinke ismer
tette munkáiban : «Die Welt als That» (1899) és 
«Einleitung in die theoretische Biologie» (1901) 
czimüekben láthatjuk. A «dominánsok» hipotézise 
által (— uj szó a különös életerő dogmája ré
szére —) újra besompolyog a misztika a világné
zetbe, a teremtések és csodák dualisztikus babonája. 
Hogyha ez által «monizmuszomat» ezzel ellentét
ben «materialismusznak» nevezik, úgy ez csak 
bizonyos értelemben helyes, csak annyiban, hogy 
általános szubsztancziatörvényemben az anyag és 
erő, materia és energia szétválasztathatlanul van
nak kapcsolatban. Én nem ismerek «holt és nyers 
anyagot», semmiféle szubsztancziát érzés nélkül. 
A legközönségesebb kémiai jelenség (pld. lélekro- 
konság) és a legegyszerűbb fizikai jelenség (pld. 
a tömegvonzás) nem képzelhetők el ama felfogás 
nélkül, hogy az érzet és mozgás képessége ép oly 
elválaszthatatlan járuléka a szubsztancziának, mint 
a kiterjedt és teretbetöltő materia (tömeg és éter), 
Ha azonban a felvilágosodott teológusok értelmé
ben «Istent», az összes erők és hatások össze-
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gének tekintik, úgy azt állíthatjuk, hogy moniz- 
muszom a legtisztább monoteizmuszszal ösz- 
szeesik.

Könyvem negyedik, teológiai része a leggyön
gébb és legtámadhatóbb és én csak azért csatoltam 
a három előzőhöz, hogy ez által az elméleti mo- 
nizmusz nagy fontosságát a gyakorlati bö csé
szét legfontosabb kérdései között kiemeljem. Ha 
helyes az egységes és természetszerű világnézetem, 
úgy a vallás és erkölcstan időszerű reformjához, 
legalább is természetes megokoláshoz kell vezetnie. 
De azalkalmazott bölcsészet és a gyakorlati élet úgy 
ezen mint más területein természetesen még a 
müveit emberek véleményei" is elágzódnak és 
személyes élettapasztalatok sok, különben egy véle
ményű gondolkozót is a legkülömbözőbb következ
tetésekhez juttatják.

A mi külömben a vallást illeti, úgy ez nyil
vánvaló valótlanság, ha engem ellenfeleim közül 
többen, mint ennek ellenségét tekintik. Teljesen 
komolyan gondoltam, a mikor én 1892-ben alten- 
burgi beszédemben, a «monizmuszt, mint a vallás 
és tudomány közötti kapcsot» igyekeztem meg
alapítani ; ép igy történt az egész meggyőződé
semből, a mikor én a «világrejtvények» 18. feje
zetében «monisztikus vallásunkat» és a 19-idikben 
«monisztikus erkölcstanunkat» fejlődéstanunk 
alapján igyekeztem megállapítani. E monisztikus 
vallás ás erkölcstan abban külömbözik a többi 
formáktól, hogy ennek alapja gyanánt kizárólag a 
tiszta észt igényeljük, a tudomány, á tapasztalat 
és a (tudományos hipotézis) észszerű hitének 
világnézetét. Ezzel ellentétben vannak mindama vallás 
formák, melyek az úgynevezett «kinyilv ámításokon 
alapulnak tehát természetfeletti jelenségeken, me
lyek a tudományos tapasztalatnak és a tiszta 
észnek ellentmondanak, tehát a költészet tág fan-
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tázia birodalmához tartoznak, vagy pedig az ész
szerűden hit, azaz a «babona» területéhez.

A kereszténységet ily világításban szemlélni
— bár csak futólagosán is — elkerülhetetlen 
volt, ha könyvemben kerek következtetésre akar
tam jutni; és igy arra kényszerültem, hogy a 
«világrejtvények» 17. fejezetében altalános átte
kintést nyújtsak «a modern természetismeret és 
a keresztény világnézet» általános áttekintéséről; 
az ész. vallás és a kinyilvánulás régi vallását 
egymással szembe kellett állítanom. Ha ekkor 
engem «a kereszténység ellenségének» denuncziál- 
nak, úgy ez nem felel meg a valóságnak. Mert 
én állandóan elismertem tiszta erkölcstanának ér
tékes magját, mindenekelőtt az etikai alaptörvényt, 
vagy «az arany szabályt», a mely monisztikus 
erkölcstanunk lényegét is képezi. Bár ez nem volt 
uj (mirt a 19. fejezetben megmutattam) ; de a 
kereszténységnek megmaradt az az érdeme, hogy 
az emberszeretet és önmegtagadás törvényét sok
kal jobban hangsúlyozta, mint a többi vallás és a 
legfontosabb kulturfaktorokká emelte. Kétezer év 
folyamán az igazi kereszténység etikai értéke
— minden átalakulása daczára egyháza és szolgái 
által — oly termékeny maradt és oiy szoros kap
csolatban van a magasabb kulturélet legkülönbö} 
zőbb berendezéseivel, hogy lényegében még a 
jövőben is az alapot fogja képezni.

Más a dogmatikus kereszténység értéke, mely
nek főkötelességei a tarka keleti mondakör, azok 
a csodák, varázsmesék és legendák a természet
feletti jelenségekről, melyek a tiszta ész világában 
lehetetlennek látszanak. Ez a dogmatikus tanépü
let a tizenkilenczedik század folyamán menthetet
lenül összedült. Az egyháztörténet éles kritikája 
megtanított arra, hogy a régi és uj testamentum 
tanai igen különböző korú és értékű hagyományé-
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kon alapulnak. A kelet archeológiája megmutatta, 
hogy a bibliának nagy része Babilóniából szárma
zik és a héberek monoteizmusza már Mózes előtt 
régen vert gyökeret Babilóniában. «Jézus életének* 
bírálati kutatásai bebizonyították, hogy a keresztény 
szentháromság tanának e remek ideális figurája 
nem «Isten fia» volt, hanem a legnagyobb erkölcsi 
tökéletességű nemesszivü ember volt (— elte
kintve személyének történeti létét, melyet még a 
bírálati teológusok is megtámadnak I —) A haladó 
kozmológia és asztronómia az okor jerantrikus égi 
képét ép úgy szétrombolta, mint a modem bioló
gia a kereszténység antropocentrikus emberalak
ját. Végre a fejlődéstan bebizonyította, hogy az 
emberi nem nem más, minx a prímát ősökből 
származott emlősöknek egy ága és hogy az egyes 
személy lelke ép úgy halhatatlan, mint a többi 
gerinczes állatoké.

Ez alapvető clentétet a modern természettu
domány és a keresztény babona között nem csak 
a lekülömbözőbb történeti és bölcsészeti tekinté
lyének elfogulatlan kutatásai tettek bizonyossá, 
hanem a legkiválóbb keresztény teológusok kriti
kai vizsgálatai is; én itt megemlékszem úttörő 
német Strauss Dávidra és Feuerbaeh Lajosra 
a franczia Renan Ernőre és az angol Ros Stewartra. 
Az utóbbi 1896-ban Saladin álnév alatt különö
sen éles «kritikai vizsgáiét» adta <a zsidó-keresz
tény vallásépületnek bibliai kutatás alapján». 
Hogy én a 17-edik, a legjobban megtámadott fe
jezetben sokszor hivatkoztam e tekintélyre, 
ezt a theologiai ellenfeleim a legsúlyosabb szem
rehányással illettek. Hogy ez szakdolgában meny
nyire jogos, azt nem határozhatom meg, mert r a 
specziális teológia tőlem nagyon távol esik. Én 
csak azt válaszolhatom, hogy Szaladin kétségtelenül 
igen sokoldalúan képzett teológus és hogy bib-
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liájának megsebesithetetlen kritikája, különösen a 
számos tévedés és ellentmondás világos bizonyí
tása ez «Isten igéjét» az egészséges err.berésznek 
mindvégig megvilágítja. Sok esetben Saladin bizo
nyára (— hozzá semmiféle személyes vonatkozás 
nem fűz —) ép úgy tévedett, mint a többi 
biblia magyarázók. Ép igy nem helyeslem éles 
támadásának hangját. De ha most az evan
gélikus és katolikus teológusok ez angol kol
légát a leghevesebben megtámadják és a leg- 
válogatottabb szitkozódásokkal illetik, úgy csak 
emlékezzenek arra, hogy maguk is egymás
sal szemben hasonlóképen járnak el. Ugyanily 
hangú és értékű az az átokitélet, melyet a római 
pápa a más hivők fejére szór és azok az elkárho- 
zási Ítéletek, melyekkel az evangélikus szinodus 
ortodox fejei a protestáns egylet liberalis teológu
sait illetik. Az bizonyos, hogy a «bibliai történe

kek» nagy része (— nem mind! —) nagy etikai 
és pedagógiai értékkel bir, ép úgy mint a többi val
lás mítoszai és meséi, vagy mint a klassikus 
ókoréi. Ugyancsak a fantázia-alkotások a legna
gyobb fontossággal bírnak, költészet és zene, va
lamint a képzőművészet összes ágaiban. Az em
beri szellem legremekebb alkotásainak egész 
halmazát köszönhetjük nékik; és kedélyünk ré
szére az ideális világ az áhitat és vigasz kimerít
hetetlen ’forrását képezik a mi tökéletlen reális 
életünkben. De ezen ideális alkotások nagy ve
szedelmet rejtenek magukban, ha igazságok gya
nánt prédikálják, a melyek elismerésétől függ az 
üdvözülés vagy elkárhozás; és különösen ha a 
tudomány alapjává sőt előfeltételévé teszik. Akkor 
feltartóztathatlanul halad a misztika görbe lapálya 
felé, a babona karjaiba; a tiszta ész halálos ellen
ségévé lesz.

Teljesen ártalmasak lesznek a költészet ide-

i
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alis képei, ha őket természetfeletti «kinyilyánulá- 
soknak» magyarázzák és ezekkel a gyakorlati esz 
politikai és világi czéljaiban visszaél. Ekkor fejlő
dik a papoknak kárös tulhatalma a világi hatalom 
felett, az egyháznak ama zabolátlan uralomvágya, 
a mely az államot egoista czéljaira kiaknázza. 
Minnél magasabban és igényteljesebben lép fel az 
egyház egységes szervezete, annál veszedelmesebbé 
válik a fenyegetett kulturáltam reszere. Erre tanit 
meg első sorban a pápaság története vagy az 
ultra montanizmusz, az egész művelődéstörténet 
legnagyszerűbb és legoefolyásosabb hierarchiája.

A modern kultúra e nagy veszedelmére való 
figyelmeztetés ép most látszik alkalmasnak, a 
midőn a német birodalmi tanácsban a római cent
rum a mértékadó és a midőn e politikai párt a val
lás köntösébe öltözködik, hogy a modern kultúra 
minden szabad fejlődését megakadályozza és hogy 
a gondolkozó szellemet lánczra verje. Napról-napra 
veszedelmesebbé válik e' kűlturharcz. Mindkét 
legnagyobb német állam államférfia, úgy a pro
testáns Poroszországé, mint a katolikus Bajorországé 
érthetetlen elvakulásban és gyávaságban riad visz- 
sza az ultramontanis egyház mértéktelenül szem
telen követelései előtt és a sajnálatos birodalmi 
tanács követeli a leszerelést. Mig a republikánus 
Francziaországban a belátó és energikus kormány 
a római egyházat engedelmességre kényszeríti az 
egyház törvényei előtt és a modern kultúra vati- 
kanikus halálellenségét erős kezekkel leszorítja, a 
monarchikus Németországban az ellenkezője tör
ténik. A német birodalmi tanács, a mely a sok 
esetben (pld. a «lex Heintze»-nél) az egész müveit 
világ előtt nevetségessé vált, a szövetségi ta
nácstól állandóan a jezsuiták bebocsátását köve
telik, a kiket még sok katolikus államból is köz
veszélyes szereplésük miatt kiutasítanak minduntalan.
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Ellenben az ó-katolikusokat, kik az eredeti katolikus 
vallást saját tisztaságukban akarják helyreállítani, 
cserben hagyják. A birodalmi kormányt a római 
pápa és bibornokainak hizelgő beszéde teljesen be
hálózza és legnagyobb ellenségének a legnagyobb 
engedményekkel szolgál. E sajnálatos körülmény
nyel szemben az ultramontanizmus elleni energikus 
harczot minden honpolgár erkölcsi kötelességévé 
kell tenni. Ezt Hoensbroeck gróf világosan meg- 
mutätta: «Das Papstum in seiner social-kulturel
len Wirksamkeit» czimü nagy müvében (Leipzig, 
1901). a mely a legbiztosabb történeti források 
alapján leplezte le a római egyház óriási csalását. 
Hová vezet ez az erkölcsösség, azt az ismeretes 
liguori erkölcs mutatja meg (V. ö. Grassmann, 
továbbá Nippold Frigyes wiesbadeni előadásait: 
«Prinz Max von Sachsen und Prälat Keller als 
Vertheidiger der liguorischen Moral»).

Ez uj kulturharczban legerősebb fegyverül a 
nép fölvilágositása és fejlesztése marad ; egy ut sem 
vezet hozzá bizonyosabban, mint az elfogulatlan 
természeti ismeret és mindenekelőtt legifjabb haj- 
tésa, a fejlődéstan. Ha e tüzes harczban elhang
zik a hangos kiáltás : «Népek védjétek meg leg
szentebb javaitokat», — úgy mi ez alatt a mi 
monisztikus álláspontunk szerint csak az ész meg
őrzését értjük a babonákkal szemben. Mónizmu
szunk Goethe értelmében a legtisztább monothiz
musz. Ebben az értelemben a világrejtvények uj 
kiadása is — mint a «tiszta ész» becsületes és 
nyílt hitvallomása — arra szolgáljon, hogy távoli 
körökben fejleszsze a nép nemesitő művelését és 
eszményi istenségünk kultusza, az igazság, jóság 
és szépség szentháromsága követi!

Jéna, 1903. április 2-án.
Haeckel Ernő.














