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séges törvény uralma alatt áll; hogy az universum egészében és 
atomjaiban folytonosan és állandóan változik: nincsenek „csupán 
formáiban változó, meghatározott súlyú, számú, terjedelmű, osztha
tatlan" atomok, mint két évtizeddel előbb is hittük; nincsenek vál
tozatlan biológiai speciesek. Változik: születik, nő, tetőpontjára ^ ér 
s hanyatlik minden, a szerves világ és szervetlen anyag egyaránt. 
„a hogy a szervetlen atomok romjaiból új atomok kelnek életre, 
És régi" anyagból újak keletkeznek. 

A tudományos világot betöltik a Röntgen, Becquerell, Thom
son, Larmor, Curie, Rutherford, Lodge, Crookes, Soddy és Ramsay 
fölfedezései, megingatják az anyagvilágról alkotott tudományos nézet 
„alapköveit" s a romokból új, "merészebb íölíogás kel életre; ŝ  az 
élet határán levő Crookes lelkesedve ejti ki e merész szót: „elménk 
lassanként hozzá szokik az elemek genezisének eszméjéhez s igyek
szik megtalálni az első fénypontot, mely a chemiai elem kérdésé
nek megoldására vezet" ós a melyet rnagyon elhamarkodva láttak 
el az „Ismeretlen és Megismerhetetlen" felirattal.1 A midőn így az új 
fölfedezések megingatnak minden állandót, midőn abban a tudatban 
élünk, hogy az "anyag is, mi magunk is csupa iszonyatosan rohanó 
elektromokból vagyunk alkotva, a midőn köztudattá kezd válni, 
hogy eljön „az anyag kioltásának ideje s majdan újra fog ural
kodni a „protyle" az „alaktalan köd-': kezünkbe jut egy világhírű 
tudósnak könyve, mely csodálatosan teljes képet ad az universum-
ról. Végig tekintvén a világegyetem ós a földi élet keletkezésének, 
fejlődésének „száz millió éveket" átölelő folyamatán, az asztronómia, 
geológia, biológia kutatásait leszűrve, először mondja ki azt a merész 
conclusiot, mit röviden úgy foglalhatok össze : a világ egyetem az 
emberé ! Azé az emberé, mely az anatómia tanúsága szerint â  ter
mészet törvényeinek uralma alatt áll, miként a legutolsó féreg. 
Kimondja (Russel 317 1.), hogy 

1. „aföldönkivűl nincs a naprendszernek egyetlen más lakott, 
vagy lakható bolygója; 

2. a valószínűségek sorozata szól ellene ama föltevésnek, hogy 
egy másik napnak volna lakott bolygója; 

3. a csillagos universumban a mi naprendszerünk majdnem 
központi helyzettel bír s e majdnem központi helyzete valószínűleg 
állandó; és e helyzete különösen kedvező, talán Icimrólagosan 
döntő hatással volt az életnek e földön való kifejlődésére." 

E merész kijelentések a természettudományokban megőszült s 
kiváló tekintélyre emelkedett tudósnak, Darwin és Huxley kortár-

1 L. W. Crookes : „Az anyagról való mai nézetünk", Term.-tud. Közi. 
1904 65 1..- O. Lodge „To Rádium" Review of Reviews 1904 jan. és Lodge : 
Where Science Stands To-day, Daily Mail 1903 decz. 15. 
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sának, a „Darwinism", a „Natural Selection and Tropical Nature," 
„Geogr. Distiibution of Animals", „The Malay ArcMpelágó" és 
más művek írójának ajkáról méltó föltűnést keltettek. Könyvének 
325 lapja a szenzáczió erejével köti le figyelmünket s a gondola
tok raját ébreszti olvasója elméjében. Előttünk vezeti le következ
tetéseit tudósunk, természet búvárhoz illendően. 

Művét a régieknek a világról alkotott eszméi áttekintésével 
kezdi. Bár sok tévedést követtek el a régiek, megfigyeléseik mégis 
néha meglepően közel jártak az jgazság-hoz. Posidonius a keresz
tyén éra előtt egy századdal a föld kerületét 28.600 angol mire 
tette, a mi „csodálatosan megközelíti az igazságot, tekintve a ren
delkezésére álló nagyon tökéletlen adatokat." A föld, hitök szerint, 
a világ középpontja volt s azt hitték, hogy „a mindenség egyedül 
a földért és ennek lakóiért létezik". Később a föld helyzetének föl
fedezése és a többi bolygókhoz való viszonya azt a gondolatot kel
tették az emberben, hogy a többi planéták, miként a föld is, lakhatók. 
Dr. Wallace szerint kimutathatóan inkább vallásos, mint tudomá
nyos tekintetek keltették az emberben ezt a hitet. Szerinte (9 1.) 
„az egyenes bizonyítókok súlya és a valószínűségek egyaránt tel

jesen ellenkező következtetésre vezetnek". Kimutatja, hogy azon 
írók, kik a többi bolygókról azt hirdették, hogy lakhatók, meg
elégedtek a lakhatóság lehetőségére való egyszerű utalással; nem 
bizonyítottak. Ignorálták a kérdés lényegét, hogy t. i. „fejlödheteU-e 
élet ott, legősibb elemeiből a hosszú folyamaton át a legfejlettebb 
gerinczesek és ember kiválásáig'?" (19 1.) E kérdésre adott felele
tünk, Wallace szerint, nagyon kedvezőtlenek amaz érdekes specu-
latiókra. „A geológiai idők, a kedvező éghajlatok s általában a 
geológiai korokon át állandóan uralkodó egyforma föltételek prob
lémájának gondos mérlegelése" arról győzték meg Wallace drt, 
hogy a bizonyítékok súlya erősen ellene van más bolygók lakható
sága valószínűségének, vagy lehetőségének. 

Következtetéseit a következő j ogyzetekben részletesen is meg
okolja. 

Emlékeztet bennünket arra, hogy e kérdés absurditása és ész
szerű volta nem dönthető el a priori; még kovésbbé azzal, ha a 
világegyetem bolygóinak roppant nagy számára, vagy nagyságára 
hivatkoznak, lehetetlennek mondván, hogy egyedül csak a földön 
volna emberi élet s a többi sok és nagy bolygón nom. Hanem 
figyelembe kell venni az összes tényeket, a melyek befolyásolták 
és lehetővé tették az élet fejlődésének teljes folyamatát földünkön. 
A nagyszámú és igen complex tényeket először összefoglalva adja 
szerzőnk; bár igen sok ez, mégis hangsúlyozza, hogy korántsem 
meríti ki az ő összefoglalása mindazon tényeket, melyek arra mutat
nak, hogy értelmes lények más bolygón nem élnek; sőt egy más 
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napnak föltételezett bolygóján nem élhetnek. Mert ha önmagukban 
gyöngéknek találnók is azon astronomiai argumentumokat, melyek 
más napoknak életre alkalmas bolygói létezése ellen szólanak, ez 
astronomiai argumentumok azonnal igen erősekké válnak, mihelyt 
azokat összevetve vizsgáljuk a többi összes bolygói föltótelekkel, 
melyek értelmes lények életének fejlődéséhez okvetlenül szüksége
sek ; ós ha meggondoljuk, mily kevéssé valószerű az, hogy az élet
nek az összes bolygói föltételei másutt is egíjsserre kifejlődtek és 
megmaradtak az élet fejlődésére szükséges mórhetetlen hosszú 
geológiai korokon át is, úgy, miként a mi földünkön. 

És itt emlékezteti olvasóit szerzőnk az organikus élet lénye
ges tulajdonságaira; a fizikai föltételekre, melyekből az élet tör elő. 

A föld adja meg azon föltételeket, melyek múlhatatlanul szük
ségesek életünkhöz: enyhe éghajlat-i viszonyok állandósága; a föld 
és víz megfelelő eloszlása; a víznek a légköri viszonyokra gyako
rolt kiegyenlítő hatása, melynek rendkívüli nagy fontosságot tulaj
donít Wallaee. Kimutatja bőséges példákkal s bizonyítékokkal az 
atmosphera értékét, az időjárás értelmét s meggj'ó'ződünk a könyv 
olvasásakor, hogy milyen kevéssé értettük eddig a felhőhet, az ő 
működésüket, mely a mi világunkat „az örömök tanyájává és lak
hatóvá" teszi. „A légkör hatalmas oczeáuja, a melyben élünk, mily 
csodálatos gépezet, mely különböző alkotó gázaival, a vízre és a 
földre való folytonos actiójával és reactiójával, elektromos hullámok 
termelésével és azon elemeknek, melyekből az organikus élet egész 
rendszere megalkotva van, melyekből örökösen megújul, ezeknek 
folytonos előállításával: magának az életnek alapjául és forrásául 
jogosan tekinthető." Wallaee dr. az élet ezen szükséges feltételeit 
és azon rendkívül finoman ós csodaszerűen összevágó elrendezéseit, 
melyek a mi földünkön az élet föltételeit adják, együttesen átgon
dolva, jut azon erős valószerűség kimondásához, hogy egyedül csak 
a mi földünk lakható a naprendszerben. 

Ezután áttér annak a bizonyítására, hogy valószínűleg miért 
nincs egy másik napnak lakható bolygója? Sorra veszi a csillag
világokat, melyek élet keltésére alkalmasak volnának. S a tejútnal 
állapodik meg. Miért nem lakható a tejút, az ő megszámlálhatatlan 
napjaival, bolygóival, csillagaival? Szerzőnk felelete — elhagyva a 
számtalan milliókat — így foglalható össze: „A tejút egész régiója 
az élet fejlődésére alkalmatlan, valószínűleg az ott működő excessiv 
erők okából, mely következtethető a csillagok sokaságának ^mérhe
tetlen nagyságából, óriási hősugárzó erejéből, a csillagok és köd
szerű anyagok összetorlódásából, a csillag-rajok nagy számából. 
Továbbá mert a tejút az „új csillagok" régiója, mely csillagok az 
anyagtömegeknek oly roppant összeütközéseit okozzák, hogy azok 
láthatóvá lesznek a mi földünkön mórhetetlen távolságból is ; de a 
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melyek mégis túlságosan kicsinyek a mi napunkhoz viszonyítva, 
melynek világa évmilliókig eltart. A tejút tehát iszonyatos aktivitás 
ós összeütközések theatruma, aránylag nagyon zsúfolva vau folyto
nos változásnak alávetett anyagokkal s ezért nem eléggé állandó 
hosszú periódusokon keresztül, hogy benne lakható világ keletkezzék." 

Könyve következő fejezeteiben földünknek a stollaris univer-
sumban „e roppant, mégis véges kapcsolatban levő összeségben" 
való helyzetét állapítja meg. 

A csillagok universuma is, megközelítőleg, gömbalakú, göm
bölyű vagy gömbölyded („sphericalor spheroidal"); a tejút roppant 
nagy mozgó öv, melybe az egész stellaris universum anyagának 
nagyobb része felszívódott; a nagy tejút, — a stellaris universum 
egyenlítője — síkjában van a mi naprendszerünk elhelyezve; és az 
a hely, melyet e síkban elfoglal, igen közel van e síit középpontjá
hoz, így a mi naprendszerünk a stellaris uiiiversumban páratlan 
helyet foglal el s földünk — valószínűleg az egyetlen lakott bolygó — 
hasonlóan páratlanul megkülönböztetett helyet nyer naprendsze
rünkben. 

Vannak, a kik tagadni fogják e következtetések és az univer-
sumot vezető intelligenczia összefüggését. E gondolkozók azt mond
ják, hogy az embert teremtő körülményekhez hasonló szerencsés 
folyamatok valahol, valamiképen talán másik naprendszerben, létre
hoztak embert, vagy az emberhez hasonló értelmes lényt. Mások 
Wallaceszal, e találgatásoknál szerencsésebb következtetésre jutnak. 
Erős meggyőződéssel hivón, hogy (319 1.) az értelem fensőbb 
(superior) lényegében az anyagnál, visszautasítják azt a gondolatot, 
hogy az élet, öntudat és értelem az anyagnak puszta produetumai; 
ezek, azon páratlan (unique) tényekben ós tüneményekben, melyek 
a fold fejlődésót emberi lakásra alkalmas voltát annyira jellemzik, 
meg'erősítő bizonyságait találják az értelem supremaciójának. „Tekintve 
a természetnek hosszú, lassú ós complex fejlődósét, mely az ember 
föltűnését megelőzte, a stellaris universumnak niérhotetlenségét ezer 
millió napjaival s időnek mórhetetlen aeonjaival, melyek alatt fej
lődőben volt: úgy tűnik föl, hogy mindez a megfelelő ós harmo
nikus környezet, a szükséges anyag szolgáltatása, s elegendően 
téres műhely alkotása csupán megteremtésére azon bolygxmak, 
melynek az organikus világot ós az embert kellett produkálnia." 

Röviden ez a munka foglalata, mely telve sok érdekes adattal. 
Különös, dramatikus helyet ad az embernek és lakóhelyének egyaránt. 
Az összes egyházak aligha éljen-riadallal nem fogadnák következ
tetéseiért, ha magyarul is megjelenne. Az angol természettudósok 
legkiválóbbjai, Olivér Lodgo, birminghami, H, G. Wells, William 
Ramsay londoni, Turner, oxfordi, S. Newcomb, cambridgei egyet, 
tanárok e kövekeztetést azonban elfogadhatónak nem igen találják. 


