
miután előbb individuális létének körét átfutotta, e nagy egésznek 
hozza kincseit. Minden tudomány individuális törekvéseknek ered
ménye, s a tapasztalás azt mutatja, hogy valamint a folyó annál 
több vizet hoz a tengerbe, minél tovább folytatá külön útját : úgy 
az egyes tudományos törekvések épen azon arányban mozdítják elő 
a tudományt, melyben azok az egyes népek vagy egyének indivi
dualitásának eredményei. Számos okot találunk, melyből e kétségbe 
vonhatlan tény könnyen megmagyarázható. Minden nyelv, melyen 
a tudomány míveltetik, egy-egy eszköz, mely által bizonyos ered
ményhez könnyebben jutunk, mely ezen eszköz nélkül soha, vagy 
legalább csak nagy fáradságok után lett volna elérhető. A népek 
különböző szelleme s kedélyi tulajdonai, melyek szerint azok a tu
dományt felfogják, biztosítják azon sokoldalúságot, mely nélkül 
nagy igazságokat feltalálni nem lehet, s a nemzetiségi érzet a tudo
mányok körében is nemes versenyt idéz elő, mely minden nagy erő
feszítésnek, s igy minden nagyobb sikernek feltétele. És vajon nem 
áll-e mind ez a természettudományokra nézve is, s nem járul-e ezek
hez még az i s , hogy a természettudományok gyakorlati művelése 
bizonyos helyiségekhez kötött, és sokkal több egyes közreműködését 
igényli, mint bármely más tudomány ?

Valamint e hon felvirágzása, úgy e hon tudományos ismerete 
is nem egyesek , hanem csak a nemzet müve lehet , a magyar 
nem zeté, mely különböző nemzetiségekből áll, különböző nyel
veken szól s különböző vallásos szertartások szerint imádja istenét, 
de mint a gránit, melynek különböző alkatrészeit világrázó esemé
nyek olvaszták egybe, azért egy marad, s egységének érzetét csak 
úgy veszthetné el, ha a közös hazáról, ha múltja dicsőségéről s a 
jövő reményeiről felejtkeznék meg, s felhagyna nemesebb törekvé
seivel, melyeknek mindegyike úgy a tudomány, mint a közélet 
mezején mindig szorosabban fűzi egymáshoz e hon polgárait.

K ö zli: Sz. K.

r ó ó  BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK,

A SZAPORODÁS TÁRSADALMI TÉNYEZŐI.

Ha a tények azon hoszszú sorain végig tekintünk, melyek az 
élet e nagy fontosságú tüneményeire, t. i. az egyének és fajok sza
porodására elhatározólag befolynak, a mint azt már a múlt évi köz
leményeink folyamában „a szaporodás törvényei" tárgyalásánál meg
említettük, úgy találjuk miszerint ugyanazon nyers physikai törvé
nyek azok, melyeknek e tekintetben az emberfaj is alá van vetve,
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a melyek a többi állatfajok, s átalában az egész szerves világ 
szaporodását kormányozzák.

Azonban a mint az előbbi alkalommal, a physikai tényezők 
fejtegetésekor is elismertük, e tényezők némelyike az emberre nézve 
ennek társadalmi együtt létezésében oly alakban jelenik meg, hogy 
be kell vallanunk miszerint igazuk van a sociologoknak, kik ezeket 
mint a szaporodásnak u. n. társadalmi tényeT.öit sorolják fel, habár 
valódi alapjukra nézve ezek szinte nem egyebek, mint a physi
kai tényezők összehatásai.

Ilyenül vehetjük fel először is a munkát, vagyis a foglalkozás
nemet, Nem tekintve itt e nemzetgazdaságilag oly messzeható 
ágens számtalan közvetett eredményeit, melyek utján azonban vég- 
elemzésileg szintén a faj szaporodására foly ez is be, — annak csak 
azon közvetlen hatását vesszük vizsgálat alá, melyet az a test tö
megére, annak alakúlására gyakorol.

Jól tudjuk physikailag, hogy minden munka anyagfogyasztással 
jár, mert a munka alatt kifejtett erő csakis a test alkat anyagainak 
légnemübbé átváltozása. Az elfogyasztott alkatelemek helyére azon
ban a szervben még megmaradtak elveszett társukért mintegy kár- 
pótlásúl újakat igyekeznek a vérből aquiralni; sőt preventív poli
tikát követve, nehogy ismét újra meglegyenek fosztva e társaiktól, 
a tapasztalásból okúivá, ha könnyen szerét tehetik, még többet ke
rítenek magukhoz mint az előtt volt, hogy így aztán „jusson is, 
maradjon is." E bölcs eljárásnak hatása aztán a testre nézve termé
szetesen csak az lehet, a mit minden rendesen foglalkozó és jól 
táplálkozó egyénen tapasztalunk, t. i. hogy a munkás, szorgalmas 
élet mellett még jobban tenyésznek mintha nem foglalkoznának.

Az, mit itt fővonásaiban az egész testre nézve jellemeztünk, 
még feltűnőbben észlelhető a test azon egyes részeinél, melyek vala
mely foglalkozást kizárólag maguk teljesítenek. így pl. eléggé 
ismeretes, hogy a kovácsnak mily izomzatos karjai, a kofáknak pedig 
mennyire igen is kifejlett beszélő szerveik vannak ! Azt azonban e 
tisztes egyének közül valószínűleg kevesen tudják hogy ez előnyök 
mellett meg vannak ez ügynek a maga árnyoldalai is ; — reánk 
nézve pedig épen ez az, a mi a czélt tekintve, bennünket itt kö
zelebbről érdekel.

A természet ugyanis a maga osztó igazságánál fogva, a mit egyfelé 
oda ajándékoz, mindig másfelől veszi el, — a midőn egyik szerv, a 
leginkább használt, a legtöbbet működő igenis kifejlődik, egy má
sik, mely ezzel ellentétes összefüggésben van, annál inkább hátra
marad kifejlődésében.

A szervek között létező ezen összefüggés, mely a „correlatio
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tana“ elnevezés alatt ismeretes, világosan észlelhető kivált némely 
testrészeken, igy pl. a hasonczélú működési összefüggést látjuk a 
bentham galambok lábujjai és a lábszárat fedő tollak között, a mily 
mértékben kifejlődnek az utóbbiak, ugyan oly mértékben kezdenek 
a lábujjak is összenőni, úgy hogy aztán e különben járásra használt 
végtagoknak is mindinkább szárnyszerü kinézése lesz. A hímeknek 
színezete vagy védő szervei, pl. a szarvak és a herék szinte ily' 
öszszefüggésben látszanak lenni egymással, legalább az egyik kiir
tása a másiknak is pusztulását vonja maga u tán ; sőt sokszor oly 
mégfoghatlan csekélységig megy az összefüggés, hogy köztudomású 
dolog miszerint pl. a keselyláb és csillagos homlok a lovaknál, a 
szőrtelenség és a fogbeli fogyatkozások az ebeknél, sőt a kopasz
ság és a rósz fogak az embernél is többnyire együtt járnak. Az el
lentétes összefüggésre pedig a röptelenek jól kifejlett úszó szervei és 
az eltörpült szárny, a szaladárok vastag lábai és a röptollak hiánya 
s az ugrányok igen kifejlett farka és törpe előlábai szintén eléggé 
meggyőző példák lehetnek.

S vájjon az emberre nézve áll-e a correlatio?
Fájdalom, igen 1
Hol vannak a Foxok, Pittek s Wellingtonok utódai? Ki ismeri 

a Baco, Newton, Berzelius és Cuvier unokáit ? Ennyi idő alatt egy 
jámbor szabó vagy egy loyalis bőrkereskedő családja, ha t. i. nem 
törte fejét világháborító eszméken, bizonynyal százakra szaporodott, 
mig amazoktól vagy semmi, vagy alig egypár utód maradt csak 
nevöket föntartani.

„Húsz évvel ezelőtt 394 volt az angol pearek száma, — úgy
mond Carey, — s ezek közül több mint 272 még csak az 1760 
utáni kinevezésekből származott" — Hová lettek a forradalom bárói, 
holott ezek száma több mint 1400-ra ment fel ? — Felelet: kivesztek! 
1611-től 1819-ig hétszázötvenliárom bárói család sírboltja felett 
fordították befelé a pearek czimerét.

Tacitus azt írja hogy azon időtájban már, midőn Claudius azon 
senatorokat, kik őseik érdemei által kitűntek, a patriciusi rendbe 
emelte, azon családok, melyeket Romulus a nemesség első osztá
lyának nevezett, már majdnem egészen kihaltak ; — sőt a Caesar és 
Augustus korában patriciusi rangra jutottak is, közel voltak immár 
a kihaláshoz

Az Egyesült-Államok 15 elnöke közül 7 gyermektelen volt, s 
valamennyinek összevéve sem volt több 20 utódánál.

Hogyan lehet érteni ismét ennyi anomaliát? Hiszen a nyugodt, 
csendes élet, vagy a hatalom, jóllét és kényelem elméletileg az 
utódok számát kellene hogy növelje.
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És mégis nem igy van!
íme egy szám-sor. Egy születés esik:

G uanaxuatoban.................... 'IŐ.j
Magyarországon....................
N ápolyban.........................• . 24.
Austriai birodalomban . . 24-5
Poroszországban . . . . 25-
Svédhonban . . . . . 27-
B ajorországban.................... ?8.
Hollandiában......................... 29.
Franczia országban . . . 31-6
B e lg iu m b a n ......................... 32.8
A ngliában.............................. 35 lélekre.

Mit mutatnak e számok? — Azt mit a statistikusok e tétellel 
szoktak kifejezni, hogy a születések száma a mívelődéssel lépést 
tartva fogy, vagy a mit élettanilag mi igy magyarázhatunk meg: 
az egyenlő alkatrésze szerveknél az egyiknek működése a vtásik 'műkö
dését akadályozza.

Az agy, mint a gondolat produkáló orgánum, ugyanazon fő 
alkatrészekből állmint a termékenyítő anyag; mindkettőben a phos- 
phor s a neurin a fő szereplő, mely utóbbiból mig az ifjú agyában 
60/0, az előhaladottabb korúakéban már csak 3 . 5 % * sőt a bambáknál 
m&r 3% sincs. Nem könnyen megérthető-e tehát hogy a mily mér
tékben vétetik az elem igénybe egy Newton, Kepler, vagy egy 
Descartes gondolkodó fejében annál kevesebb mértékben juthat az 
a nemi szervekhez; s megfordítva ingerlés vagy más külső physikai 
tényezők behatása által minél inkább e szervekhez vezettetik az, 
annál kevesebbé halmozódhatik fel amott*).

A nő, ki a nemi érettség idején a 20 éves kor táján a leg
nagyobb agytömeggel, 1180 grammal rendelkezett már, a szülések 
ideje folytán 1140 grammra apasztja le azt, s csak a 42-ik év után 
kezd az nála ismét 1159 grammig felemelkedni. f

Im é, itt a correlatio!
A természet e kérlelhetlen törvénye tehát az, mely szerint egy 

és ugyanazon test egyszerre két helyen nem lehet, mely ama fen
tebbi tüneményt előidézi, hogy t. i. a nagy gondolkodók magtalan-

*) Hogy a nemi szervek kiválasztási képessége mily roppantál fokozható, eléggé 
mutatja az e tekintetben mértéktelenkedő egyéneknek példája, — de a kiknél egyszersmind 

aztán a szellemi ellankadás is észlelhető. Hasonló fokozódásra képes az agy is a maga 
működése, a gondolat okprpdukálásánál, a mint azt minden szellemi nagyságnál látjuk. Áta* 
Iában minden kiválaszíó szerv működési képessége a gyakorlás által igen emelhető, pl. a 
fiatal juharfa, mely eleinte csak %j2 font czukrot ád, később a gyakori megcsapolások után 
már 3 fontot is szolgáltat.

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



1 7 0 DAPSY LÁSZLÓ.

ságra hajlandók. „Két felöl is egyszerre nem osztozunk," — úgymond 
az igazságos biró, ők a társadalomnak szellemi gyermekeket, esz- 
méket hagynak magok után, mélyek aztán ép úgy elszaporodnak a 
magok módja szerint mint a physikaiak.

E fentebbi csekély körvonalozásból is könnye^ belátható tehát, 
miszerint a foglalkozásnak, az életmódnak, a szerint a mint az többé 
vagy kevésbé szellemi természetű, és az agy közreműködését veszi 
igénybe, már csak ezúton is tekintélyes, még pedig oly nemű befo
lyása van a nép * szaporodására, mely annak egy látszólag kedve
zőtlen, de annál biztosabb irányt ad. Minél inkább olyanná lesz t. i. 
valamely állam területén belöl a polgárok foglalkozása, mely mind 
nagyobb szellemi erőfeszítést igényel, annál kevesebb lesz, igaz ! a 
nyers tömeg növekedése az utódok alakjában; de így mennél több 
lesz a gondolkodó fő, annál több lesz a szellemi utódok száma, s 
az állam mint morális, szellemi egyén annál erősebb leend, a tár
sadalmi szerkezet annál tökéletesebb. Mind ez által azonban az állam
nak azon képessége gyarapodván hogy a polgároknak életét, egész
ségét, és békességét biztosítsa: ez utón a gondolkodó fők szapo
rítása által valósággal mégis a physikai szaporodás mozdíttatik elő, 
még pedig a természet által is a legczélravezetőbbnek kijelelt mód 
szerint t. i. a már felnőttek minél tovább életben tartása által.*)

Hasonló természetű a másik nagy társadalmi tényezőnek, a 
mívelödésnek hatása is a szaporodásra, mely a mint alapjaira nézve 
az előbbivel, a foglalkozással rokon, úgy végeredményében is ahoz 
hasonló, habár az út maga nagyon különböző is, a melyen ez csa-. 
varogva, a szaporodásra befoly.

A csecsemő, mely 400 grammnyi agy tömeggel indúl a nagy 
világnak, életének első pár éve alatt, midőn a reá nézve talán 
egész életében legnehezebb két első feladatot kell megoldania, t. i. 
a járni és beszélni megtanúlást, kőrülbelöl 1300 grammra szaporítja 
kis örökségét, tehát több mint kétszer annyit szerez e rövid idő alatt 
ahoz; sőt a még hiányzó 200—250 grammnyi gyarapodást is, a mi 
az 1500 grammig szükséges, a meddig t. i. az ember felviheti agy
beli gazdagságát, 16—18 éves koráig szerzi meg, tehát azon kor
szakban, a midőn a legnagyobb erőfeszítéssel dolgozik szellemileg 
a tanúlásnál.

E tételnek felvilágosító paralleljét találjuk azon adatok lánczo- 
latában, mely a népek agytömegét tünteti előnkbe, a mint a kultura 
fokain feljebb és feljebb haladunk. Míg :

0--------------------- I
*) Ez utóbbi elvet már fentebb a „szülők életkorának tárgyalásakor fejtettük ki, tehát 

lásd a 18-ik füzet 4T2— 414 lap.

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



A SZAPORODÁS TÁRSADALMI TÉNYEZŐI. I 7 1

az ausztraliai népek koponyája . 1228 köb centim,
a persáké már . . . "
a néger fajoké.............................. • !253
a malaji ............................... . 1328
az azték ............................... . 1376 »
a franczia „ . . . 1461
a g e rm á n ............................... 1534 »
az angol ..................................... • 1572

Sőt ugyanazon fajnak, pl. a franciánk agy fejlődésében is az idő- 
és a kultura előhaladtával oly tekintélyes változást látunk megje 
lenni, hogy mig a párisi koponyák a IX. században 1403

„ XII. „ 1426 
r> .*> XIX. „ 1461

köb centimeternyi agytömegre mutatnak már.
A szellemi erőfeszítés és az azt mindinkább igénylő kultur-élet 

fejlődése tehát az agy tömegének fejlődését vonja mind az egyé
neknél, mind a népeknél is általában maga után.

Ig en ! de ezzel együtt az agynak u. n. capacitása, vagyis azon 
képessége növekszik, hogy egymástól mind térre, mind időre, sőt a 
minőségre nézve is oly igen eltérő, vagy távoli benyomásokat képes 
magában sokáig megtartani, s majd egyesíteni; azaz más szavakkal 
kifejezve, az agynak u. n. felfogó s itélő képessépe nő.*) — És az 
agy terjedelmétől s belíejlettségétől függő e szellemi tulajdonság 
már az, mely a szaporodásra aztán a legközvetlenebbül befoly.

Jól tudjuk ugyanis, hogy minél kisebb és távolabbi körülmé
nyeket képes valamely egyén agyában egymással összefüggésbe 
hozni, annál helyesebb ítélete, s annál inkább biztosítva van a jövő 
véletlenságei ellen, s fenmaradása annál biztosabb.

Hogy mily lényeges szerepet játszik e tulajdon a fajok szapo
rodása, illetőleg fennmaradásánál, megdöbbentőleg látjuk amerika 
őslakosainak, a vad indiánoknak és a négereknek történelmében. E 
népfajok ugyanazon nemű szellemi képességekkel mind bimak, mely- 
lyekkel mi, a mint azt a közöttök megforduló missionariusok mind 
elismerik; egy indián, vagy egy néger gyermek ép úgy megtanít

*) A  kevesebb erőfeszítéssel járó, vagy később korbeli szellemi foglalkozás úgy látszik 
inkább az agy belfejlettségére, vagyis az agy felszínéni ránczok szaporodására hat, a mi 
kétségkívül nagy jelentőségű az agy szellemi képességénél; azonban hogy mi a nagyobb 
fontosságot kulturai tekintetben mégis inkább az agy külterjes fejlődésének adjuk, annak 
oka azon tapasztalatban rejlik, miszerint mig a külterjes fejlődés inkább a férfi, — addig a 
belterjes fejlődés, a nagyobb tekeredettség inkább a nő agynak tulajdona, de a mely ennek 
rovására 1/ 48-ad részszel aztán kisebb is mint a férfi-é, és igy habár áprósabb cselek kigon
dolására, sőt olykor bonyolúlt cotteriák megszövésére alkalmasabb is, és habár helyes elis
meréssel viseltetünk is egy Madame de Stael ragyogó szellemdússága iránt, de nagyobb 
terjedelmű munkák kivitelére, Franczia országnak az állambukástól megmentésére már csak 
egy Necker pénzügyi capacitását látjuk használhatónak'.
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ható a legnehezebb mathematikai tételekre is, mint az európai, — csak
hogy ők e tulajdonokkal kisebb mértékben birnak felnőtt korukban 
mint mi, az óceáni néger koponyája csak 1253, az indiánoké pedig 
szintén csak 1338, mig az angol fajé, mint láttuk, már 1572.95 köb 
centimeter, vagyis majdnem 320 grammal nagyobb. Hogy ily agy- 
gyal messzibbreható terveket, helyesebb politikát lehet alkotni, mint 
amazoknak 74-ed résznél kisebb agyával, azt úgy hisszük, mindenki 
könnyen megfoghatónak találja. Az angol race, mint a kaukazi törzs 
legfejlettebb agyú, s legharczképesebb tagja, ki fogja irtani a vak- 
dühében csak saját vesztére törő rézvörös fajt, ha az oly politikát 
követ tovább is hogy a pacific vasút felszaggatása által hiszi meg
menthetni ősei hazáját !

Hogy valóban e bámulatos szükelmüség az, mely e népfaj, és 
annyi más népfajnak is vég elpusztulását vonja maga után, még két
ségtelenebbé teszi ugyancsak a missionariusok azon tapasztalata, 
miszerint a délamerikai gyarmatokban a megtérített vadak között 
nem ritka azon eset, hogy habár minden tekintetben a legpontosabb, 
rendszeretőbb és tanúlékonyabb gazdákká lettek is már, egyszer 
csak ha kevéssé megfogyatkozik az élelem, a legszebb igavonó mar
hákat is levágják, hogy pár napi eledelök meglegyen, nem bírván 
elég erővel reájok azon előterjesztés, hogy így aztán maguknak kell 
holnapután húzni az ekét, hasonló rövidelmüséget árulva el a ház
építésnél is, inkább hitvány sár kunyhókat alkotva, melyeket aztán 
minden vihar összetép, semhogy egyszerre maradandó lakházat ké
szítenének, habár hoszabb ideig kellene is azért dolgozni.

Ily agyszerkezet és ily gondolkodás mellett minden ily népnek 
el kell pusztulni egy másik oly néppel szemben, mely nagyobb s 
fejlettebb agyánál fogva a körülményeknek, s a bonyolodottabb hely
zetnek is jobban urává tud lenni.

De még érdekesebb az agy terjedelmének hatása a szaporodásra 
a mint az a házasságok utján nyilatkozik. — Minél nagyobb az agy? 
annál inkább felfoghatván a jövő minden eshetőségeit, egy oly lépés 
megtételétől, melynek messzeható következményei vannak, igen óva
kodni fog. — Mily bárgyúság volt Jákóbtól hét esztendeig szolgálni 
Leának elnyeréseért!

A statistikai adatok világosan mutatják, miszerint a mily mér
tékben nő a mivelődéssel együtt az agy, a házasságok száma arányt 
lag ugyanazon mérvben mindinkább az apadásra hajlandó. E tételt 
azonban rosszúl értelmezik a statistikusok midőn ezt társadalmi ba
jok következményének tekintik, mert inkább ugyanazon mély ter
mészeti gazdálkodás nyilvánúl ebben, a mit a születések apadásánál 
láttunk már.
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Minél későbbre marad s minél ritkábbá lesz ugyanis a felek 
meggondolása miatt a házasság, annál több lesz az egyes jól meg
gondolt házasságokból származott gyermekek száma, s megfor
dítva az igy születettekből annál kevesebb hal el.*) Nem helyesebb-e 
tehát $z, mintha a minden megfontolás nélkül kötött nagyszámú 
házasságokból több születik ugyan, de aztán részint az anyagi nyo
mor, részint a családi viszálkodásoknak esik nagy része előbb mora- 
liter, majd physikailag is áldozatúl. „A ki látta azon roppant nyo
mort, szegénységet, és tudatlanságot — úgymond DTvernois, — melyre 
Guanaxuato lakosainál, Mexikóban, minden lépten nyomon bukka
nunk, és ismeri azon tényt, hogy itt minden 16-ik lakosra esik egy 
születés, s minden 19-ikre egy halál, — másfelől látta Angliában 
ennek ellentétét, hol csak 45 lélekre jön egy születés és 51-re egy halál,
— és a ki tudja hogy míg ama tartomány soha nem bir benépesedni, 
ez évenként nagy rajokat bocsát a világ minden részeire: az be fogja 
ismerni miszerint a mint amott nem csak a banánok bősége és a 
forró kiima, hanem a nép míveletlensége is nagy szerepet visz e 
szomorú játékban, úgy ennek következménye, a gyakoribb házas
ság és túlságos születés épen nem vezet a gyors szaporodásra.

Hogy a mivelődésnek e látszólag káros hatása a házasságokra 
és születésekre nézve mennyire nem az, igen élesen kitűnik azon 
adatokból 4s melyek a mivelődésnek a születések nemére gyakorolt 
befolyását illustrálják. Belgiumban több fiú született mint leány.

1815—1824-ig, s 1825—1829-ig
falukban . . . ó.96°/0-tel falukban . . . 6.10% » 
városokban. . ' . 6.66°/o » városokban. . . 5-29°/o*te l? 

vagyis a mint a térben és időben a míveltség felé közeledünk, azon 
mértékben apad a fiuk születésének többsége,**) a mi kétségkívül a

születik egy halál
Ha egy házasság esik t házasságból esik

110— 120
120— 130 ff
130— 140 ff • . . 4.17 * • • • • 39.6 „

140— i 5o
i 5o— 160 ff . . . 4-43 . • * • • 40.3 *
160— 170 w .  . . 4.48 . • . • • 42.7 „
170 és több „ . i . . . 4.84 . . . .  * 46.4 „

Quetelet: Physique sociale I* 194. 1.

**) Capt. Bickes 70 millió lélekre vonatkozó észlelései szerint több fiü születik mint leány
Oroszországban . . • • 8.„®/0-tel Austtiában . . i • ‘ 6-i7 o“ el
Majlandban . . . • • 7*6 »> * • 5, .  „
Dgfdaban . . . . . 7;a >»
Spanyolországban . . ö.8 „
Franciaországban * • 6.5 » Belgiumban . ' * * * 5»a »
Belgiumban . . . Brittaniában . . » > • 4
Siciliában  ̂ . . . „ Svédhonban . . .
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szaporodási normához közeledésnek jele, mert csak ott születik 
valamely fajból több mint ke ll, a hol az nagyon is szokott 
pusztulni.

De van még* ezeken kivül a mível ődésnek egy harmadik igen 
fontos hatása is a szaporodásra. „Lassanként, a mint az agy nő a 
puszta izom helyébe, — úgymond Carey, — a nő siet elfoglalni az 
őt megillető helyet, mint a férfi legelső, s legbensőbb barátja, ki őt 
tevékenységre ösztönzi, gyönyöreit nemesen fokozza, s mindig képes 
neki vigaszt nyújtani." — A mit a nagyhírű amerikai nemzetgazda 
itt e fentebbi szavaival jellemez, sokkal nagyobb jelentőségű tényező 
a szaporodásra, s a faj nemesedésére mint gondolnánk. A házastársi 
viszony, melyre e jellemzes reá illik, munkás, tevékeny, s hosszas 
életű családapát, s ép és nemes hajlamú gyermekeket ad a társa
dalomnak, — de ily viszony csak oly férfival állhat fenn, ki maga
sabb miveltségénél fogva megszűnt a természet rabszolgája lenni, a 
midőn aztán a nő sem rabszolgája ő neki többé !........

Hasonló hatású, habár még mélyebben járó természetű a tudo
mányos fejlődés  befolyása a népesedésre. Első pillanatra aligha hin
nénk el midőn a technikus egy uj szerkezetű hídlábat, a vegyész a 
szénkénegnek egy uj sajátságát, vagy a geológ egy kihalt siva- 
therium csontvázát fedezte fel, hogy mindezzel az emberiség szapo
rodását mozdították ellőbbre; — cs^k akkor kezdünk észre venni 
mind ebben némi összefügést, ha azon sajátságos tünemény oka fe
lett gondolkozunk, hogy ámbár most ép ama technikai találmá
nyok által kifejlett üzleti és gyáripari élet a köztapasztalat szerint 
sokkal rombolóbb batású az emberi testre mint az, melyet a termé
szet barátai Horac e szavaival dicsőítenek :

„Beatus ille, qui procul negotiis #

U l prisca gens morlalium,

Paterna rura bobus exercet suis,

— Solutus onini foenore."

és ámbár szinte a köztapasztalás szerint most megélni physicailag 
mind nehezebb és mind nehezebb m ár, mint volt apáinknak 
a haldús tavak partján, s a vadrejtő rengeteg árnyában: az em
beri közép életkor mégis folyvást mind nagyobb és nagyobb lesz, s 
a halandóság mindinkább apad, úgy hogy pl. Genfben a csecsemők 
valószínű életkora mely a XVI. században csak 5 év voltf most a 
XlX-ikben 45 az, a 20 éveseké pedig három század.óta 22-ről 40-re
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emelkedett*) s Angliában míg 1700-ban minden 41, most 1830 óta 
már csak 51—53 lélekre esik egy halálozás.

Honnan van mindez ha nem onnan, hogy a mint az élet biz
tosítótársaságok vizsgálódásai mutatják, azon mértékben apad a bal
esetek és hirtelen halálozások száma, a mily mértékben mind több 
és több figyelem fordúl azon törvények felfedezése által, melyek az 
életfolyamát vezetik, az élet aprós de mindennapi szükségleteire is, 
és a mily mértékben sikerűi a tudomány előhaladása által mind több, 
behatóbb és megfelelőbb eszközöket is állítani elő e szükségletek 
kielégítésére.**)

A valódi józan tudományos munkálatok és vizsgálódások azok, 
melyek az embert a térmészet urává teszik, az egészet az elemek 
fölé emelik : — mig egyfelöl az agy foglalkoztatása által a szüle
tést mérsékelik, másfelől vívmányaik által a már kiképezett test fen
nmaradását, s ezzel a valódi szaporodás fentebb kifejtett legfőbb 
elvét juttatják érvényre. Szerencsés a nép, az állam, melynek élet
erébe minél előbb s minél nagyobb mértékben oltatnak be e csil
lapító, de erőt adó elemek, mert annak jövője biztosítva van, — itt a 
munkából semmi sem vesz el.............

Séd nunc venio ad fortissimum virum! —
A társadalomnak alkotmánya van. Jogok, kiváltságok tömege 

környez egy olygarchát, elnyomás, s rabszolgaság bilincsei kötik 
róghöza másikat, szokások előítéletek halmaza áll itt chinai falként, 
melyet áttörni nem, mert megközelíteni sem lehet, míg más helyt 
az egyén csak egy gazdátlan ház, melybe az nem kötki, a ki nem akar !. .. .

Azt hiszük, mind ennek nincs meg a maga hatása ? —• Semmi 
sincs czél e nélkül a nap a la tt!

Mint már az ivari rokonságnál emliténk, a természet arra lát
szik mindinkább törekedni a mint felfelé haladunk, hogy a különböző 
nemeknek mind nehezebb és nehezebb legyen az összetalálkozás. Míg a

*) A valószínű élettartam a csecsemőknél: A  20 évesek valószínű élettartama
a XVI. században 22. év

a XVI. században 5. év a X IX . 40. y%
a XVII. 12. „ a 30 éveseké
a X V III. 32. „ a X V I. században 19. yy
a X IX . 45. „ a XIX. 32. yy
Halász G. Életbiztosítás. Akad. értés. V. 2. 1.

**) Hogy a tudományos előhaladásnak mily befolyása van az emberi élet megtartására, 
különösen meglátszik a kórházi betegek ápolásában, így pl. a híres St. Tbomas kórházban 
elhalt a betegeknek :

1741— 73 közt 7 ln-e(l része 1783— 93 közt ljls -ődrésze
1772—83 „ _*/,« 1803— 13 „ >/16 „
Hasonló példa mutatkozik a fogházaknál is ; igy a Vilvord fogházban egy halál esett

1802-ben 127 i 8o5-ben 777
1803 » l 6 7 !8o6 „ 2031
1804 „ 191 1807 „ 3036 

fogolyra. Quetelet Physyque Sociale 1. 402.
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legalsóbb állatoknál, sőt az állatokhoz képest alantibb szerkezetű 
növény-világban is majdnem mindenütt ugyanazon egyénen helyzi 
el mindkét nemű ivarszerveket, addig a felsőbbeknél e tekintetben 
mind nagyobb és nagyobb válaszfalak által igyekszik azokat eltá
volítani egymástól.

A legalsó fokon az ivari szaporodás és az egyén tenyészése 
még egészen összeesnek. Az anya organismus, mely csak egy sejt
ből áll, maga oszlik meg egészen, s ez u. n. leánysejtek lehetnek 
egyszersmind az utódok, és igy itt a növekedés és szaporodás még 
nincs megkülönböztetve határozottan.

Egy fokkal feljebb már ugyanazon egyénnek, de csak bizo
nyos, egymástól távolabb eső szervén fejlődnek ki a különböző 
nemi anyagok, melyeknek aztán összevegyülése által jöhet csak 
létre uj egyén, így pl. növények közt az Oedogoniumnál az állatok 
közt a Firola és más kagyló fajoknál, melyeknél a test egyik ré
szében kivált sejt, mint himanyag csak a test másik részében kivált 
sejttel, mint nőanyaggal egyesülve képződhetik ki utóddá. Egy fok
kal feljebb menve pedig, már azon processussal találkozunk, melyet 
a dichogam növényeknél észleltünk, t. i. habár mindkétféle nemi 
anyag létre jön is ugyanazon egyén testében, az ő himanyagda 
csak egy másik nőanyagjával, s az ő nőanyagja szinte csak egy 
másik hímanyagjával egyesülve lesz megtermékenyítetté; — tehát 
egy sajátságos „chassé croisée", mint a puhányok legtöbbjeinél.

Még feljebb már egészen külön egyéneken vannak kifejlődve 
a kétféle nemi szervek, úgy hogy az egyik kizárólag csak him, a 
másik csak nőanyagot produkálhat, mint pl. a kétlaki növények — 
és felsőbb állatfajoknál, a halaktól fogva felfelé. Sőt ez utóbbi te
kintetben' gyakran annyira megy a természet, hogy az egymássali 
egyesülésre jogosított egyéneknek oly különböző alaki vagy szel
lemi tulajdonokat kölcsönöz, a mik miatt aztán csak ritkán talál
kozhatnak össze egymásnak épen megfelelő párok.

Mi lehet czélja a természet ez ujabb szeszélyeskedésinek ? mi 
lehet czélja ama sokféle gátló intézkedéseknek, melyeket kivált a 
felsőbb organismüsoknál oly kifogyhatlan találékonysággal gördít 
az utódképződhetés útjába? Hisz akarja, hogy utódok jöjjenek létre, 
s meg is mutatta, hogy mily könnyűvé teheti ezt, ha akarja, — és 
mégis ez érthetetlen örökös ellenmondás !

A feleletet a darwinismusnak egy szép, de kegyetlen tétele 
adja meg*.

„A tefmészfct csak a legtökéletesebbeket akarja fentartani. 
Produkál sokat, többet, sokkal többet mint a mennyire szüksége 
van, sőt többet, mint a mennyit eltartani is képes, és aztán harczra
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bocsátja őket, a gyenge lények millióit, hogy hadd küzdjenek meg 
az élet színterén egymással, s hadd vesszenek el a nem képesek, s 
hadd maradjon meg csak a nehány életre való."

Kegyetlen tétel, mely annyi ártatlannak már születésekor 
homlokára süti a ha lá lt! — s mely elől mégis nincs feljebb v ite l;
— kegyetlen, mint talán egy tétele sincs kegyetlenebb a darwini 
tanoknak, kegyetlen annyira, hogy nincs emberi érzésünk, mely 
belé ne ütköznék!

Tehát a nyomorultak iránti részvét, a szülői szeretet, mely még 
a legvéznyább csecsemőt is gondjai alá veszi, a nemes lelkesült- 
ség a jótékony intézetek iránt, — e megannyi szép virágai az em
beri léleknek — mind csak hiú, nevetséges erőlködések a természet 
törvényei ellenében ?!

ő  nem akarja hogy a sánta felmaradjon, s hogy a testileg 
bénák utódot nemzenek, s így ép elnyomja az ügyefogyottat, a szel
lemileg gyengét; — míg a testileg és lelkileg épet minden kegyei
ben részesíti, reá pazarol szépséget, hatalmat, erőt; ennek biztosít 
jóllétet, vagyont, becsületet, — — csupán hogy annál könnyebben, 
s annál kitünőbb párt bírjon magának megszerezni, vagy csábító 
kellem, kecs és szellemdússág kincseivel halmozza el a másikát, 
hogy annál nagyobb atractio központjaivá leve, az érette való küz
delemben annál nehezebb legyen a győzelem, s így csak a társai 
közül kiváló legkitűnőbbek juthatván a czélhoz, az akadályok miatt 
annál hatalmasabbá fejlődött ösztönnel, annál kitünőbbeket nemz- 
zenek; — míg a középszerűek könnyen összetalálkozhatva, a lágy
meleg érzés csak törpéket teremt.

Mind e nemért való küzdelemnek tehát, ^mint átalában az egész 
létérti harcznak czélja a legtökéletesebbek kiválása, — egy czél, me
lyet mi kegyetlennek nevezünk, de a melyet azért mi is nem ke- 
vésbbé gyakorlunk a hatalmunk alatt levő háziállatokon ; mert ugyan 
melyik gazda tartja meg magnak a nyomorúlt sánta malaczot, vagy 
a legkóczosabb 'csikókat, s az egerészni nem szerető macska fiait, 
vagy a pákosz ebek kölykeit, csupán, hogy emberiesen, a finomabb 
érzéshez méltóan cselekedjenek ?

Ez a czél a nemek összetalálkozhatásának megnehezítésére 
tett intézkedésekben is, — és hogy mily határozott czélja ez a ter
mészetnek, eléggé látható abból, miszerint a legnagyobb szigorú
sággal ugyanazon törvény szerint jár el az emberre nézve is, a me
lyet az állat és növényvilágban alkalmaz^ t. i . , hogy mennél fel
jebb, tökéletesebb lényekhez érünk, annál inkább megnehezíti az 
öszszetalálkozhatást.

A régieknél meglehetősen el volt terjedve a szokás, saját test-
TerméBzettudományi Közlöny, III. kot -t 12
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véröket venni nőül; sőt mint tudjuk a hébereknél vallásos köte
lesség volt elvenni nejének testvérét, tehát oly egyént, ki közel 
s így könnyen ,volt kapható. Tudjuk továbbá, hogy a vad, nomád, 
s patriarchális életben levő népeknél még most is magok köréből 
házasodnak a családok, sőt a régibb időben hazánkban is igen ren
dén valónak találtatott ez eljárás.

Vagy a jelenleg körültünk lefolyó eseményeket tekintve, nem 
azt látjuk-e, hogy míg a kevés igényekkel járó egyszerű földmives 
legény hamar megtalálja párját -a szomszéd Örzséjében, addig a 
már bonyolúltabb életfeltételü iparos vagy kereskedő nehezebben 
talál neki megfelelő s megkapható élettársat, — és fölfelé haladva 
a társadalmi szervezet scáláján, folyvást azt tapasztaljuk, hogy mind 
távolabb és távolabb helyről s mind nehezebben bimak összetalál
kozni egymásnak való párok; — a honoratiórok osztályabeliek már 
többször házasodnak egészen más vármegyéből mint az iparosok, 
az oly kényes és cosmopolitább természetű tudomány férfiai pedig 
gyakran egészen más nemzetbeli nőt vesznek, sőt a főúri osztály 
tagjai, pl. herczegek, régensek stb. már állásuknál fogva is kény
telenek külföldit, lehát egészen más válfajbeli nőt keresni.

Ki nem látja itt a frappáns analógiát, a dolgok ugyanazon 
menetét a mohoktól fel a koronás tölgyekig, a szegény jobbágytól 
fel a fejedelemig ? Minél bonyolúltabb szerkezetű, de azzal együtt 
minél többféle igényű, vagyis minél tökéletesebb lesz az egyén — 
szellemileg avagy physikailag, az mindegy, — annál nehezebb a ne
meknek összetalálkozni , s annál inkább nehezítve van az utód 
képezés. *)

Természetes tehát, hogy a társadalmi szervezet minden oly 
mozzanatának, mely az egyének egymással szabadabb találkozhatá- 
sát akadályozza, vagy előmozdítja, végeredményiben a szaporodásra 
van befofyása, mert mig pl. a rendi jogok, kiváltságok és előítéle
tek mint meg annyi sociális kőfalak állanak a nemek összetalál- 
kozhatása előtt, s egy kis körre szorítva azt, ki ezreket tudna maga 
iránt fel lelkesíteni, csak egynehány véletlenül épen közelében levő 
szerencséseknek juttatja könnyű zsákmányúl, — addig az ily korlátok 
lerombolása, a társadalmi előítéletek eloszlatása, s a távolabb vidékek 
és népekkel való szabad közlekedést előmozdító eszközök, pl. a vas
utak, mindinkább épen a legtágabb szabad verseny kapuit tárják fel 
a küzdeni vágyó erők előtt, s bár az áram rohanó hullámai sok ezer 
szerencsétlent elsepernek, de az életképesek annál méltóbb díját

*) Érdekesen igazolja ezt azon tapasztalás is, hogy a nemiszervek szabálytalan alakja 
miatti bajok inkább a felsőbb osztályok tagjainál fordulnak elő.
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kapják küzdelmeiknek, s így e szabad versenynél csak az jut győ
zelemre, a ki a' győzelemre valóban is érdemes.

Végül vannak még a szaporodásnak több oly finomabb termé
szetű tényezői is, melyeknek hatását habár számokkal kimutatható- 
lag nem is, de a köztapasztalat, a népek fejlődését figyelemmel ki
sérő szem, annál kétségbe vonhatlanabbúl látja.

Az erény, a becsületesség, a hűség, és gyöngéd rokonszenv, ez 
inponderabilis elemei az ember társadalmi életének, azt hisszük, nem 
szerepelnek az életnek épen legnagyszerűbb alap mozzanatainál ? s 
tán nyomtalanül veszhet el ama rejtélyes mindent átható erő, mely
nek hatalmát oly találóan festik a feledhetlen költő, Tompa e szavai:

„Mindenható szerelem! a ki éltetsz 

Ajkad melengető fuvallatával,
Kezed mindent újjá teremt, kiszínez,
A  lombzugás, illat, holdfény, madárdal 
Rólad regél és szól lágyan a szívhez !

Te vagy hatalmas összekötni 

A  mélységgel a magasságot ;
A  halandót és halhatatlant 
Csudásan egymáshoz varázslód!
. . . . Boldogságodnak még nevet nem adtak,

Gyötrelmed is sajátos kéjjel gazdag !

Oh nem ! A jövő a múltnak szülötte, a minő ez volt, olyan lesz 
az i s ; — igen , de az élet magában oly színtelen, fakó, szépnek látjuk 
csak ha saját szellem világunk vet szép fényt reá. Mind az tehát mi 
e belső világot széppé, fönségessé teszi, legyen bár csak ábránd, 
képzelmi való, a jövőt mint valót teszi nagyszerűbbé. „Mutassatok az 
emberiség történelmében valami szépet vagy nagyot, melyet lelke- 
sültség nélkül hoztak volna létre “, — úgymond a nagy utazó, Living
stone !. — A józan, a nagyon is praktikus számítás embere, ki szánó 
mosolylyal gondol amaz érzelemre, mit a gyermekes rajongó szerelem
nek nevez, kinek a nő csak annyi mint a tele pohár, vagy jóízű falat,
— többnyire csak a lágymeleg érzelem, vagy a brutális vágyak 
nyomait hagyja bárgyú utódain, a kik körül aztán egész életökben
dögleletes a lég, s poshadt a környezet,------ míg a tiszta szerelem
hévvérü szülöttinek szemében azon szent tűz lobog, mely a léteit adta 
nekik s nyilt homlokukon a lelkesültség dicsfénye sugárzik, arczukon 
egy kelő nap hajnal pírja é g ,------ az övék a jövő ! ........... A törté
nelem rejtélyes lapjain gyakran találunk derengeni egy kétes fél
homályt, mely azt sejteti velünk, hogy itt a nagy erők hatalrúas 
szenvedélyek szülötti. D a p s y  L á szló .

1 *>. *
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