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TÁRSADALOM ES TERMÉSZETTUDOMÁNY.

Évtizedek előtt a társadalmi és természettudományok egymáshoz 
való viszonya gyakori fejtegetések tárgya volt. A  vita hellyel-közzel 
eléggé élessé vált, főleg azon oknál fogva, mivel a társadalmi tudo
mányok emezeket magukkal egyenrangúnak elismerni nem akarták. 
Mindkét részről voltak túlzók. Egyik fél azt állította, hogy az 
emberiség boldogulása kizárólag a vallásos bölcselkedés által 
mozdítható elő, míg a másik fél a czélt a természet vizsgálása útján 
mondta elérhetőnek. Amazok kizárólag az eszmék világában, emezek 
pedig az anyagi világban éltek.

A  gyakran hévvel folytatott vita még ma sem szűnt meg 
egészen, jóllehet ma már a bölcsészet is nagyon számba veszi a 
természettudományok vívmányait, és saját czéljaira nagyon jól fel
használja őket. H ogy a többek közül csak egyet említsünk, He r -  
b e r t  S p e n c e r  nem régiben megjelent tanulmánya »Pillantás a 
vallás múltjára és jövőjére** igazolja állításunkat.

A  természettudományok viszonyát a társadalmiakéhoz még 
mai nap sem méltányolják kellőleg és ez az oka, hogy időnként 
felszínre vetődik a kérdés: vájjon a természettudományok kizárólag 
gyakorlati értéküek-e, vagy e mellett a műveltség fejlesztésében 
közreműködő tényezők is?

Az idén nálunk is előtérbe lépett e kérdés a tud. egyetem új 
rektorának beiktatása alkalmával.

A  m. k. tud. egyetem ez idei rektora ugyanis hivatalba lépése
kor — régi szokás szerint — ünnepi beszédet mondott, melynek 
úgy azon helynél fogva, a hol elmondatott, mint az egyéniségnél 
fogva, ki azt rektori minőségében elmondotta, nagyobb fontosságot 
tulajdonítunk, mint a más helyeken, más ajkakról elhangzó hason- 
fajta nyilatkozatoknak.

Miután a szónok társadalmunk sarkalatos hibáit: a fényűzést,

* Budapesti Szemle 1 8 8 4 . áprilisi füzete és kivonatban Természettudományi Közi.
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léhaságot, becstelenséget, sikkasztást, a tisztességes munka meg 
nem becsülését, a kötelességérzet hiányát stb. elénk állította, így  
folytatja:

»Az elmúlt évtizedekben a természettudományok bámulatos 
lendületet vettek ; éles elméjü kutatók tökéletesbített eszközök, 
szabatos megfigyelések és helyes módszer segítségével behatoltak a 
természet műhelyébe s oly tényeket és igazságokat hoztak nap
fényre, minőkről a múlt századoknak sejtelmük sem volt. Az ember 
csak most ismerkedett meg igazán az anyag tulajdonságaival, a ter
mészet erőivel s ezeket csak most lett képes saját czéljaira fel
használni. Valóban meglepők a technika vívmányai s napról-napra 
új meg új alkalmazást nyernek az életben. A  természettudományok 
ezen rendkívüli fejlődésétől és a technika nagyszerű sikereitől el
kábulva, sokan az emberi kutatást és tudást egyedül az anyagi 
térre akarják szorítani, igazi tudománynak csak azt tartják, mely 
a külső természettel foglalkozik; az embert magát is csak mint 
állati szervezetet, mint a természet tárgyát vonják vizsgálódásuk 
körébe; a társadalmi, történelmi, bölcseleti tudományokat egészen 
mellőzik.«

Azután H u m b o 1 d t-ot idézve: »A természet fizikai ábrázolata 
megjelöli a határt, a hol az értelmesség országa kezdődik s honnan 
messze betekintünk egy  más világba. Megjelöli a határt, de át nem
l é p i . « ............. így  folytatja: »Ilyformán nyilatkoznak a természet-
tudományok más fölkent bajnokai is, a kik elismerik, hogy az emberi
tudás k or lá to lt ................ Ámde a természettudományok másod- és
harmadrendű művelői bölcsebbeknek vélik magukat nagy mestereik
nél : előttük nincsen semmi titok, ők mindentudók és minden
hatók .................Való létele és értéke egyedül az anyagi világnak
v a n .................Az úgynevezett eszmék csak káprázatok és szappan-
buborékok ; erkölcs, erény, becsület, nagylelkűség, szeretet, remény és 
hit, de még a hazafiasság és lovagiasság is megannyi agyrém............

Az idézettekből kettőt vonhatunk le : egyik az, hogy a szónok, 
úgy látszik, társadalmunk erkölcsi sülyedését a természettudományok 
befolyásának hajlandó tulajdonítani; a másik, hogy a természet- 
tudományokat nem tartja alkalmasaknak a magasabbb míveltség 
megszerzésében tényezőként közreműködni, hanem feladatukat csupán 
abban látja, hogy az emberiség anyagi jólétét előmozdítsák.

Nem kutatjuk, hogy társadalmunk sarkalatos hibái megvannak-e 
oly fokban, mint az a beszédben elénk állíttatik; s ha meg volnának 
is e hibák, nem kutatjuk azt sem, hogy mik a kútforrásaik: de 
nem fogadhatunk el helyesnek oly felfogást, mint ha e hibák kút- 
forrásai a természettudományok befolyásában rejlenének.
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Hasonlítsuk csak össze a középkor és a mostani kor társa
dalmát! Nem tünik-e ki az összehasonlításból, hogy a mai társada
lom sokkal jobb, mint volt az akkori? A  toleranczia, humanitás, 
nemes jellem, lovagiasság stb. ama korban távolról sem volt oly 
általános elterjedési! mint ma. Nem vitatjuk, hogy akkor is ne talál
koztak volna egyesek a társadalom kiváltságolt tagjai között, kik 
ezen erényekkel ékeskedtek, de a sokaság sem tolerancziát, sem 
humanitást stb. nem ismert. Faj- és vallásgyülölet voltak a cselek
vés rugói.

Az egyéni szabadság, a gondolatszabadság korlátozva lévén, a 
társadalom egyedüli bírája a felső hatóság volt s a közvélemény 
abban kulminált, hogy e felső hatóság előtt feltétlen meghunyászkodást 
követelt. Öly humánus intézmények mint ma, kezdve a börtönöktől 
fel a kórházakig és jótékony egyesületekig, nem v o ltak ; ellenben 
rossz emberek, a társadalomnak ingyenélő tagjai, szélhámosak és 
csalók, ha nem nagyobb számmal, de legalább is ugyanannyian 
voltak. A  társadalom tehát ma határozottan jobb, emberibb mint 
v o lt ; az emberek szelidebbek, erkölcsösebbek és munkásabbak. S ha 
e javulás okát keressük, mi abban a természettudományok fejlődésé
nek határozottan részt követelünk. E javulásnak oka általában a 
tudományok fejlődésében keresendő, de nem szabad felednünk, hogy  
a természettudományi ismeretek gyarapodása mily befolyással volt 
a bölcseleti tudományokra. A  jót cselekedni, a rosszat kerülni, 
régi időktől változatlanul fennálló tétel és a dolog természeténél 
fogva nem is változhatik meg soha. De a cselekvés módja a kor 
felfogásához képest változik, s hogy e felfogás szelidebb, humánu
sabb ma mint hajdanta, ebben nagy része van a természettudo
mányi ismeretek gyarapodásának.

G alile i-n ek  megvolt a bátorsága, hogy C o p p e r n i c u s  nagy fel
fedezését a Földnek a Nap körül való járásáról nyiltan hirdesse. Az em
beri dölyf addig a Földet tette a világ központjává, a melynek azért 
adatott a Nap, hogy jótékony sugaraival termővé tegye, s az embert
— a fölÜ urát — szolgálja. N agy volt tehát a megbotránkozás 
azon, hogy akadt olyan vakmerő, ki nem a Földet, hanem a Napot 
nyilvánította a világrendszer közepének. Reá is szabták egy nagy  
tudósra a legkeserübb büntetést, t. i. hogy a nagy igazságot, melyet 
kitartó munkával és gondolkodással felismert, nyilvánosan m eg
hazudtolja. De az igazság utat tör magának és a büszke ember 
hiúságának rovására is kénytelen volt azt elismerni. — Galilei óta 
sokat tanultunk. — K e p p l e r  Ínséges élete közepette fáradságos, 
éveken át tartó észlelések alapján fedezte fel törvényeit, melyek 
nyomán N e w t o n  a nehézkedés törvényét imerte fel. Keppler és

*5  7 s *
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Newton felfedezései, valamint más hasonlóak bölcseleti tekintetben is 
igen messzehatók voltak, mert kitűnt, hogy a természet működésé
ben nincs véletlen, hanem törvények uralkodnak, melyekről bebizo- 
nyúlt, hogy kérlelhetetlenül szigorúak és kivételt nem tűrnek.

L a v o i s i e r  mérleggel kezében bebizonyította, hogy az 
anyag elpusztíthatatlan s ennélfogva a testek a legkülönfélébb át
alakulásokon mehetnek keresztül a nélkül, hogy a világegyetemre 
nézve anyaguk legcsekélyebb része elveszne. R ó b e r t  M a y e r ,  
J o u l e ,  H e l m h o l t z  és C l a u s i u s  ugyanezt bizonyították be az 
energiára nézve s így  kitűnt, hogy mindazon változások, melyeket 
észlelhetünk, munkának az eredményei. A  meleg munkát végez, 
midőn a fának rügyeit kicsalja, a fény, midőn a fotográfus készü
lékében képmásunkat rajzolja; a villám, midőn zúz, rombol és ha
talmas dördüléssel megreszketteti a levegőt.

Ezen és ehhez hasonló számos nagy felfedezésből mai napság 
már megtanultuk, hogy a természet munkát végez minden esetben, 
midőn valamit létre hoz s munkáját szigorú pontossággal végzi, 
mert oly törvények uralkodnak felette, melyek kérlelhetetlenül meg
követelik minden tényező pontos közreműködését. Itt nincs kivétel, 
nincs protekczió; lehetetlen az előszabott kötelesség teljesítése 
alól kibújni és ezen örök törvényeknek épen úgy alá van vetve 
az ember is, mint a természetben élő minden más lény és e tör
vények ellen nem vétkezhetik a nélkül, hogy a súlyos büntetés el 
ne érné.

K i r c h h o f f  és B u n s e n  nagyszerű felfedezése által meg
tudtuk, hogy egész világrendszerünk ugyanazon anyagból van alkotva; 
hogy az éltető Nap és az ő hűséges bolygói egy test és egy vérből 
vannak; hogy bolygótársaink egynémelyikén (a Marson) hasonló 
természeti viszonyok uralkodnak és hogy más világrendszerek is a 
naprendszerrel azonos anyagból alkotvák.

E nagy felfedezés által ismét mélyebb bepillantást nyertünk a 
természetbe s fontos bizonyítékokat arra nézve, hogy a világrend- 
szerben bizonyos egységesség mutatkozik.

Ily igazságok felfedezése a dolgoknak egészen más felfogására 
juttat bennünket. Az, a ki ezen igazságokat ismeri, nem zárkózhatik 
el nagyszerüségök előtt s kell, hogy tisztelettel említse azon tudo
mányos búvárkodási módot, mellyel ilyen igazságokat lehetett fel
ismerni. Ha az igazság megismerése az emberre általában nemesítő- 
leg  hat, úgy a természettudományoktól felderített igazságoknak is el 
kell ismernünk e hatását, kivált ha megfontoljuk, hogy a természet, 
mely soha félre nem vezet, mely mindig őszinte, az emberi ész munká
jának ezen eredményeit következményeiben is helyesekül igazolta.
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A  természet tanulmányozása tehát legalább is oly mértékben 
segíti elő az ember mívelödését mint a bölcseleti tudományoké, 
melyek magukban véve — bármily bámulatra méltók is némely 
eredményei — a mai polgárosodásnak többé nem egyedüli alapkövei.

Az ember nem zárkózhatik el a természet elől, s ha az abban 
való búvárkodásból azt tanulja, hogy ez folyton munkálkodik, sem
mit munka nélkül létre nem h o z ; hogy törvényei szentek, kérlelhe
tetlen szigorúak és kivételt nem tűrnek; hogy a természetben nincs 
hazugság, csak igazság: úgy mindez bizonyára alkalmas arra, hogy az 
ember jellemét, erkölcsét nemesítse, szellemét, felfogását emelkedet
tebbé tegye. Az embernek reá kell jönni azon tudatra, hogy terem- 
tetésének más czélja van, mint csupán az, hogy magát minden 
tekintetben kiváltságokkal felruházottnak tekintse. S ha e felfogást 
alkalmazza a társadalomra, akkor annak bizonyára egyik leghasz
nosabb tagja leend s mint ilyen fogja ismerni kötelességeit és azok
nak pontos teljesítését.

Nem helyeselhetünk tehát olyan eszmemenetet, mely a társada
lom hibáit a természettudományok fejlődéséből és örvendetes hala
dásából akarja származtatni. A társadalom jobb ma mint volt az
előtt s e javulást — ismételten kifejezzük — a természettudományok 
haladásának is tulajdonítjuk, azon nagy vívmányoknak, melyek 
csakis jótékony befolyást gyakorolhatnak az emberi felfogásra.

A  természettudományoknak is, ép úgy mint más tudományoknak 
az a végczélja, hogy az igazságot keresse és így  e tudományok is 
azon az oltáron kivánnak áldozni, mely az igaz, jó és szépnek van 
emelve, s hogy ezt még mai napság is sokan kétségbe vonják, 
annak tulajdonítjuk, hogy még mindig sokan vannak, a kik a ter
mészettudományok czélját kizárólag abban látják, hogy életüket 
lehetőleg hosszúvá és kényelmessé tegye. Dicsőítik e tudományokat 
addig, míg a vasútra, telegráfra, elektromos világításra s egyéb  
hasznosítható találmányra gondolnak, de állást foglalnak ellenük, 
mihelyt e tudományok a mívelődési eszközök között az őket meg
illető helyet és tiszteletet követelik. Ez azonban nem aggaszt ben
nünket, mert a természettudományok ma már oly polczot foglalnak 
el, hogy azok, kik őket megtámadják és kizárólag az ipar szolgáivá 
akarják degradálni, arról tesznek tanúságot, hogy e tudományok törté
netébe, vívmányaiba és igazságaiba nincs eléggé mély bepillantásuk.

H ogy a természettudományi felfedezések a bölcseletre nem 
maradhattak hatás nélkül, az nagyon természetes, valamint az is, 
hogy akadtak bölcselkedők, kik a felfedezéseket kizsákmányolandók, 
felelevenítették a materialistikus irányt, mely már a görögöknél is 
megvolt.
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Nem akarjuk vitatni a materializmus jogosúltságát vagy  
jogosulatlanságát, csupán azt kívánjuk megjegyezni, hogy ez a 
bölcseleti rendszer nem azonosítható a természettudományokkal s 
nem szabad e tudományoknak bünéül betudni azt, hogy ily bölcse
leti irány is fejlődött. Bizonyára senkinek sem jut eszébe a keresz
tény vallást és erkölcsöt kevésbbé szépnek és magasztosnak találni 
azért, mert volt torzszülöttje is, a szent inquisitio. Nézetünk szerint 
analóg a viszony a természettudományok és materializmus közt s 
az, ki a materializmust elítéli, nagyon téved, ha ennek kapcsán a 
természettudományokat is elítélhetni véli.

Műveljük tehát ezentúl is a természettudományokat, mert ezek, 
ép úgy mint a többi tudományok, az igazságot keresik. Ne tegyük  
le kezünkből a messzelátó csövet, a mérleget, a bonczoló kést vagy  
mikroskópot, hanem vizsgáljuk tovább is — hogy a szónok alkal
mazta hasonlattal éljek — ama zongora szerkezetét, melyen játszani 
nem tudunk és soha sem is tanulunk meg; vizsgáljuk azt ezentúl 
is, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy az, ki bepillanthat 
szerkezetébe, gyarlóságának tudatával, de őszinte és határtalan 
csudálattal közelít ama fenséges mesterhez, ki e hangszeren oly 
csudálatos szép harmóniát tud létesíteni; harmóniát, mely az avatat
lanokat szeretet és csudálat helyett ösztönszerü, babonás félelemmel 
tölti el. Lengyel Béla.

A BÁCSKAI MOCSARAKRÓL.

Három évvel ezelőtt egy értekezésben megkísértettem Bács- 
Bodrog vármegye egy részének geológiai viszonyait leírni.* Bács
kának főképen északi fele képezte akkor vizsgálódásom tárgyát 
s északnyugoti részére nézve megállapíthattam szódás térszínét 
(terrenum). Kérdés, vájjon efféle terület előfordul-e máshol is 
Bácskában, különösen pedig kiterjed-e az az alsó Bácskára is? Ezt 
a kérdést akkor rhég felelet nélkül voltam kénytelen hagyni. Eleinte 
hajlandó voltam azt tartani, hogy alsó Bácska nem tartozik a ma
gyar szódavidékhez.

Ez idő óta alkalmam volt Bácskának talajviszonyait külön
böző más részeiben is megfigyelni és megvizsgálni. Az itt látott és 
megvizsgált dolgok egyrészt megerősítik első értekezésemben kifeje
zett több nézetemet, másrészt pedig némelyiket közelebbi áttanul
mányozás után alaptalannak bizonyítják. Mindazonáltal meggyőződ-

* L. Természettudományi Közlöny 171. füzetében »A Zombor vidéki mocsarakról*.
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